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บทสรุปผู้บริหาร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรส ำนักงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในระยะเวลำ 1 
ปี โดยด ำเนินกำรตำมค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เสนอต่อ สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 เพ่ือด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำก วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยพัฒนำ และนวัตกรรม 

ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ประกำศบังคับใช้เป็น
กฎหมำย เมื่อวันที่ 21 กันยำยน พ.ศ. 2558 ส ำนักงำนได้รับจัดสรรงบประมำณจ ำนวน 275,353,500.00 บำท 
จ ำแนกตำมแผนงำน ดังนี้ 

(1) แผนงำน : ส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 15,061,000 บำท 
(2) แผนงำน : ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 153,000,000 บำท 
(3) แผนงำน : พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 107,292,500 บำท 

จำกนั้นกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้มีกำรจัดกำรประชุม Retreat Top Executives เมื่อ
วันที่ 15 - 17 ตุลำคม 2558 ณ บ้ำนอัมพวำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดสมุทรสงครำม โดยท่ำน รมว.วท. ได้
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนของ วท. เพ่ือสนับสนุนนโยบำยเศรษฐกิจของรองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด จำตุ
ศรีพิทักษ์) โดยเน้นในเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ SMEs และ OTOP กำรสร้ำง Start-ups และกำรผลักดัน
โครงกำร Food Innopolis โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม (Value Added) และเพ่ิมผลิต
ภำพ (productivity) ในกำรนี้ ท่ำน รมว.วท. ได้มีข้อสั่งกำรและมอบหมำยให้ สวทน. (นำยกิติพงค์ พร้อมวงค์ 
รอง ลสวทน.) เป็นเจ้ำภำพหลักกลุ่ม Food  Innopolis โดยมีผู้แทนคณะท ำงำนจำกหน่วยงำน เช่น พว. 
สทอภ. วว. ศลช. สนช. สอว.สป. วศ. และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมอบหมำยให้หน่วยงำนเจ้ำภำพทั้ง 4 
กลุ่ม ด ำเนินกำรดังนี้ 

1)  ให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำง ดังนี้ 

1.1)  ทบทวนและปรับแผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับนโยบำย
ของรองนำยกรัฐมนตรี รวมถึงกำรเสนอของบประมำณเพ่ิมเติมหำกไม่เพียงพอ 

1.2)  เริ่มกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณปี 2560 รองรับและต่อเนื่องจำกปี 2559 
1.3)  Scale up กำรท ำงำนเป็นแผนงำนระยะ 5 ปี ใช้ timeline ปี 2560-2564 โดยแผนงำน/

งบประมำณ ที่จัดท ำขึ้นควรอยู่บนพ้ืนฐำนของ Program based Budgeting โดยให้
เสนอแผนงำนที่มีผลกระทบในระดับประเทศ 

1.4)  บูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวง ทั้งภำครัฐและ
เอกชน 

 1.5)  ให้ตั้งกลุ่มขับเคลื่อน (Core Strategic Working Group) และจัดท ำ Master Plan ให้
แล้วเสร็จใน 1 เดือน 



2)  ประสำนหน่วยงำนของ วท. ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้แทนของหน่วยงำนที่มีควำมเหมำะสมและ
สำมำรถท ำงำนได้แบบเต็มเวลำมำเป็นคณะท ำงำน โดยรวบรวมส่ง สป.วท.  พร้อมทั้งจัดท ำ   ร่ำงอ ำนำจหน้ำที่
ของแต่ละกลุ่มส่งให้ สน.สป. เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งน ำเสนอท่ำน รมว.วท. ลงนำม ต่อไป 

ในกำรนี้ สวทน. เพ่ือสนองต่อนโยบำยดังกล่ำวจึงได้ปรับกรอบงบประมำณ ปีงบประมำณ 2559 และ
แผนรำยจ่ำยงบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 2559 ประกอบไปด้วย 

(1) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ตำม พ.ร.บ.) 275,353,500.00 บำท 
(2) งบประมำณผูกพันยกมำจำก ปี 2558 (ต่อเนื่อง) 84,369,607.87 บำท 
(3) งบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรปี 2558 17,338,800.00 บำท 
(4) งบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรปี 2559 11,000,000.00 บำท 
(5) เงินส ำรองฉุกเฉิน 30,000,000.00 บำท 

รวมแผนรำยจ่ำยงบประมำณและเงินส ำรองฉุกเฉิน 418,061,907.87 บำท 

โครงการ รวมปี 2559 
แผนงำนยุทธศำสตร ์ 206,612,015.95  

(01) โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis) 30,000,000.00  
(02) โครงกำรนโยบำยและมำตรกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ (Startups) 6,861,900.00  
(03) โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เชือ่มโยงกับเส้นทำงอำชีพ 25,472,423.00  
(04) โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุน Talent Mobility (ส่งเสริมกำรหมุนเวียนบุคลำกร

ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในภำคผลติและบริกำร) 
66,251,311.95  

(05) โครงกำรสถำบนัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชัน้สงู 64,965,381.00  
(06) โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อำเซียนและกำรตำ่งประเทศด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
13,061,000.00  

แผนงำนพืน้ฐำน 39,576,368.40  
(07) โครงกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนนโยบำย แผนและมำตรกำร วทน. ระดับชำติ 20,970,725.40  
(08) โครงกำรจัดท ำมำตรกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบแรงจูงใจ กฎหมำย กฎระเบียบ 

เพื่อกระตุ้นกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมภำคผลิตและบริกำร 
2,100,979.00  

(09) โครงกำรจัดท ำตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล ดัชนี และรำยงำนติดตำมและประเมินผลนโยบำยและ
แผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

10,222,220.00  

(10) โครงกำรเครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. และกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยี  
(STI-PRIDE & Technology Foresight) 

6,282,444.00  

แผนงำนบุคลำกรและงบด ำเนินงำน 123,082,447.02  
โครงกำรอุดหนุนโดยหน่วยงำนอ่ืน 18,791,076.50  

(S1) โครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 6,492,843.76  
(S2) เครือข่ำยผู้จัดกำรนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers : AIMS Thailand) 9,072,068.00  
(S3) โครงกำรปฏิรูปประเทศไทย 3,226,164.74  

ส ำรองฉุกเฉิน 30,000,000.00  
รวมงบประมาณ 418,061,907.87  
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  หน้ำ 1 

1. แผนงานยุทธศาสตร ์



แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  หน้ำ 2 

โครงการ (01) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๘ เห็นชอบนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ใน

รูปแบบคลัสเตอร์ และก ำหนดให้เมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis) เป็นหนึ่งในเจ็ด Super Cluster ซึ่ง
หมำยถึงคลัสเตอร์ส ำหรับกิจกำรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสำหกรรมแห่งอนำคต เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของ Value Chain น ำไปสู่กำรสร้ำงฐำนอุตสำหกรรมแห่งอนำคต เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรลงทุน
ของประเทศไทย และกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจให้กับวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจึงด ำเนินกำรจัดตั้งโครงกำรเมือง
นวัตกรรมอำหำร โดยน ำร่องในพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็น
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บนฐำนนวัตกรรมและกำรวิจัยพัฒนำ ส ำหรับกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่เป็นสินค้ำ
มูลค่ำเพ่ิมสูง (High Value Added : HVA) น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจำกกำรใช้แรงงำนเข้มข้นมี
มูลค่ำเพ่ิมต่ ำ ไปสู่กำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่ำงเข้มข้น เพื่อดึงดูดกำรลงทุนวิจัยพัฒนำและ
นวัตกรรมของภำคเอกชนระดับโลก ยกระดับควำมสำมำรถของ SMEs และเพ่ิมโอกำสกำรลงทุนให้แก่บริษัท
ธุรกิจเทคโนโลยีที่จัดตั้งใหม่ (Startup) รวมทั้งเพ่ือดึงดูดแรงงำนฐำนควำมรู้ (Knowledge Workers) ตลอดจน
เพ่ิมกำรจ้ำงงำน นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ นักเทคโนโลยี และนวัตกร ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศใน
อุตสำหกรรมอำหำรและอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้อง 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือดึงดูดบริษัทอำหำรชั้นน ำของโลกมำลงทุนด้ำนนวัตกรรมอำหำรในประเทศไทย 
 เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถ SMEs ไทยสู่ห่วงโซ่อุปทำนอำหำรระดับโลก  
 เพ่ือสร้ำงพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บนฐำนนวัตกรรมและกำรวิจัยพัฒนำส ำหรับกำรผลิตสินค้ำและบริกำร

ด้ำนนวัตกรรมอำหำรมูลค่ำสูง (High Value Added) 
 เพ่ือสร้ำงแหล่งรำยได้ใหม่ และเพ่ิมกำรจ้ำงงำน โดยเฉพำะแรงงำนฐำนควำมรู้ให้กับประเทศ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
(1) บริษัทชั้นน ำของโลกในอุตสำหกรรมอำหำรและอุตสำหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำลงทุนด้ำน

นวัตกรรมในประเทศไทย  
(2) ส่งเสริมให้เกิดบริษัทใหม่ฐำนนวัตกรรมด้ำนอำหำรและสำขำที่เกี่ยวข้อง  
(3) เกิดโครงกำรร่วมวิจัยเชิงพำณิชย์ระหว่ำงบริษัทและสถำบันวิจัย(หรือมหำวิทยำลัย) 
(4) เพ่ิมกำรจ้ำงงำนบุคลำกรวิจัยในสำขำอุตสำหกรรมอำหำร  
(5) พัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรของไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงนวัตกรรมอำหำรโลกในด้ำน 

 Functional Food and Nutraceutical 
 Halal Food 
 Premium Seafood and Aquiculture 
 Essential Nutrition and Food Ingredient 
 Healthy Fat & Oils  
 Fruit & Vegetable (organic) 
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 Supporting Business for Food Innovation (เ ช่ น  IT, Packaging, Design, Consultancy  
เป็นต้น 

(6) เมืองนวัตกรรมอำหำร ท ำให้เกิด supply chain อุตสำหกรรมอำหำรขนำดใหญ่ ซึ่งจะท ำให้ SMEs 
ของไทยและภำคเกษตรผู้ผลิตวัตถุดิบได้รับกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำมำตรฐำน
ระดับโลก 
 แก้ปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ เนื่องจำกเมืองนวัตกรรมอำหำรเป็นกลไกในกำรสร้ำงตลำด 

ระดับโลก 
 เมืองนวัตกรรมอำหำร ชักน ำให้เกิด technology spill over และ innovation ในอุตสำหกรรมที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำง Startup ที่ถือว่ำเป็น new growth engine ในระบบเศรษฐกิจไทย 
 รูปแบบกลไกใหม่ ที่สนับสนุนต่อกำรท ำงำนร่วมกันของเครือข่ำยทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 เกิดส ำนักงำนบริหำรโครงกำร 
 มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงกลไก/มำตรกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรภำคเอกชน / 

จ ำนวน Startup 
 บริษัทชั้นน ำของโลกในอุตสำหกรรมอำหำรและอุตสำหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำลงทุนด้ำน

นวัตกรรมในประเทศไทย  
 ส่งเสริมให้เกิดบริษัทใหม่ฐำนนวัตกรรมด้ำนอำหำรและสำขำที่เกี่ยวข้อง  
 เกิดโครงกำรร่วมวิจัยเชิงพำณิชย์ระหว่ำงบริษัทและสถำบันวิจัย(หรือมหำวิทยำลัย) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เมืองนวัตกรรมอำหำร ท ำให้เกิด supply chain อุตสำหกรรมอำหำรขนำดใหญ่ ซึ่งจะท ำให้ SMEs 
ของไทยและภำคเกษตรผู้ผลิตวัตถุดิบได้รับกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำมำตรฐำน
ระดับโลก 

 แก้ปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ เนื่องจำก เมืองนวัตกรรมอำหำร เป็นกลไกในกำรสร้ำงตลำด  
ระดับโลก 

 เมืองนวัตกรรมอำหำร ชักน ำให้เกิด technology spill over และ innovation ในอุตสำหกรรมที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำง Startup ที่ถือว่ำเป็น new growth engine ในระบบเศรษฐกิจไทย 

 เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมระบบนวัตกรรมของประเทศ และเชื่อมโยงระหว่ำงภำคกำรศึกษำวิจัยกับ
ภำคกำรผลิต 

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยกลำยเปนศูนยกลำงดำนกำรผลิตอำหำร ท ำให้มูลคำกำรสงออกอำหำรของไทยเพ่ิมสูงขึ้น
อย่ำงตอเนื่อง ส่งผลให้เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

 เพ่ิมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน ส่งผลให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ิม
สูงขึ้นและเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน 

 เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรควำมรู้ชั้นสูง เป็นแหล่งจ้ำงงำนนักวิทยำศำสตร์และนักวิจัย รวมทั้งก่อให้เกิด
อุตสำหกรรมต่อเนื่องที่จ้ำงงำนบุคลำกรกลุ่มนี้เพ่ิมมำกข้ึน 

 ยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรอยู่ดีกินดีของประชำกรประเทศในระยะยำว 
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5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 กำรพิจำรณำของคณะท ำงำนร่วม 
 คณะกรรมกำรก ำกับโครงกำรควำมร่วมมือ 
 คณะกรรมกำรวิชำกำร 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
สถำนที่ด ำเนินกำรที่มีควำมเป็นไปได้ ได้แก่ (๑) พ้ืนที่ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

บริเวณเทคโนธำนีและอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ซึ่งมีศักยภำพและควำมพร้อมของสถำนที่ เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร และกำรให้บริกำรด้ำน วทน. ที่เกี่ยวข้อง
อยู่แล้วพร้อมด ำเนินกำรทันที (๒) พ้ืนที่ของมหำวิทยำลัยเครือข่ำยที่มีควำมร่วมมือกับกระทรวงฯ และมี
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบุคลำกรพร้อม (ได้แก่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิ ดล จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี และมหำวิทยำลัยเครือข่ำยที่ด ำเนินกำรอุทยำน
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค (๓) พ้ืนที่ของเอกชนที่สนใจพัฒนำเป็น เมืองนวัตกรรมอำหำร ในอนำคต ที่ต้องกำรรับกำร
ส่งเสริมจำกรัฐบำลโดยกระทรวงฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นให้มีส ำนักงำนบริหำรจัดกำรเมือง
นวัตกรรมอำหำร (เมืองนวัตกรรมอำหำร Program Management Office : FIPMO) ที่ส ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)  

รวมถึงเครือข่ำยภูมิภำค ได้แก่ 

 ภำคเหนือ : เชียงใหม่ เชียงรำย 
 ภำคกลำง : กรุงเทพมหำนคร สมุทรสำคร สระบุรี 
 ภำคใต้ : สงขลำ 
 ภำคตะวันออก : ระยอง จันทบุรี ตรำด 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น นครรำชสีมำ 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 มหำวิทยำลัย 
 สถำบันวิจัย 
 หน่วยบ่มเพำะธุรกิจ 
 ห้องปฏิบัติกำร 
 ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม 
 หน่วยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
 ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนทั้งรำยใหญ่และ SMEs 
 วิสำหกิจชุมชน 
 เกษตรกร 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรผลักดันเชิงนโยบำยและ
ขับเคลื่อนโครงกำร ร่วมกับ สป.วท. สวทช. และ หน่วยงำนในพ้ืนที่เทคโนธำนี เช่น วว. และ มว. เป็นต้น 
นอกจำกนั้น จะประสำนงำนเชื่อมโยงกับเครือข่ำยมหำวิทยำลัย เช่น มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหิดล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รวมทั้งร่ วมมือ
กับอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคแต่ละแห่ง และบริษัทเอกชนที่สนใจร่วมพัฒนำโครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จัดตัง้ส านักงานบรหิารโครงการ (อปุกรณ์ส านักงาน, website, logo, นามบตัร etc.) 

จัดตัง้ส านักงานบรหิารโครงการ (แหง่) 1    

จัดท า incentive package และกลไกการให ้incentive 

ขอ้เสนอ Incentive package (ฉบบั) 1    

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ และดงึดดู MNC รวมถงึบรษัิทไทยทัง้ขนาดใหญ ่และ SMEs 

จัดงาน ThaiFex (ครัง้)  1   

จัด Road show / event ในตา่งประเทศ (ครัง้) 1 1 2 1 

แถลงขา่วและเปิดตวัโครงการ 

งานแถลงขา่วและเปิดตวัโครงการ (ครัง้)  1   

Master plan และ Feasibility study 

Feasibility study (เลม่)    1 

Master plan (เลม่)    1 

เชือ่มโยงการท างานของพืน้ทีแ่ละหน่วยงานทีม่ศีกัยภาพเขา้มาเป็นเครอืขา่ย 

MOU เครอืขา่ยความรว่มมอื (ฉบบั)   1  

กจิกรรมเพิม่ขดีความสามารถใหแ้กบ่คุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

Food Innopolis forum (ครัง้) 2 2 3 3 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำโครงกำรส ำนักงำนบริหำรจัดกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร : 

FIPMO 
 จัดจ้ำงที่ปรึกษำ 
 จัดท ำ Concept Plan, Roadmap, Master plan & Detailed Design ของเมืองนวัตกรรมอำหำร 
 จัดท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร และกำรเสนอแนะรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่

เหมำะสม 
 จัดท ำ Incentive Package ส ำหรับ เมืองนวัตกรรมอำหำร และข้ันตอนปฏิบัติให้มีควำมชัดเจน 
 ประสำนงำนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรเพ่ือดึงดูดบริษัทอำหำรชั้นน ำของโลกเข้ำมำลงทุนด้ำน

นวัตกรรม ดึงดูดหน่วยงำนนวัตกรรม (เช่น สถำบันวิจัย หน่วยงำนบริกำรเทคนิค มหำวิทยำลัย) จำก
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งดึงดูดบุคลำกรควำมรู้ ให้เข้ำมำใน เมืองนวัตกรรมอำหำร 

 ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมจัดหำพ้ืนที่ เมืองนวัตกรรมอำหำร รวมทั้งจัดเตรียมพ้ืนที่
และเสริมควำมเข้มแข็งของ Facilities ทีม่ีอยู่ให้พร้อมให้บริกำรได้ทันที (เช่น ห้องปฏิบัติกำรกลำงวิจัย
และบริกำรทดสอบมำตรฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับนวัตกรรมอำหำร เป็นต้น) 

 วำงแผนพัฒนำพ้ืนที่และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในระยะต่อไป เพ่ือรองรับบริษัทที่จะเข้ำมำเพ่ิมเติมและ
เตรียม platform ส ำหรับเทคโนโลยีอนำคต เช่น Genomics, Proteomics, Metabolomics, 
Nutrigenomics, Food Safety, ICT for Farm Management, Food Traceability, Sensory 
Evaluation Technology, Consumer Behavior Research เป็นต้น) เพ่ือให้อุตสำหกรรมอำหำร
ไทยอยู่ในระดับแนวหน้ำของโลก 
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 บริหำรจัดกำร ประสำนงำน และเชื่อมโยงกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันเชิงนโยบำยและ
ขับเคลื่อนโครงกำร เมืองนวัตกรรมอำหำร ให้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ 

10. งบประมาณด าเนินงาน 30,000,000.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) 

จัดตัง้ส านักงานบรหิารโครงการ (อปุกรณ์ส านักงาน, 
website, logo, นามบตัร etc.) 

300,000.00  300,000.00  200,000.00  200,000.00  1,000,000.00  

จัดท า incentive package และกลไกการให ้
incentive  

40,000.00  60,000.00  60,000.00  40,000.00  200,000.00  

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ และดงึดดู MNC รวมถงึ
บรษัิทไทยทัง้ขนาดใหญ ่และ SMEs  

3,000,000.00  3,000,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00  10,000,000.00  

แถลงขา่วและเปิดตวัโครงการ 200,000.00  400,000.00  - - 600,000.00  

Master plan และ Feasibility study  2,400,000.00  3,600,000.00  3,600,000.00  2,400,000.00  12,000,000.00  

เชือ่มโยงการท างานของพืน้ทีแ่ละหน่วยงานทีม่ี
ศกัยภาพเขา้มาเป็นเครอืขา่ย 

400,000.00  600,000.00  600,000.00  400,000.00  2,000,000.00  

กจิกรรมเพิม่ขดีความสามารถใหแ้กบ่คุลากรที่
เกีย่วขอ้ง 

1,260,000.00  840,000.00  1,260,000.00  840,000.00  4,200,000.00  

รวมงบประมาณ 7,600,000.00  8,800,000.00  7,720,000.00  5,880,000.00  30,000,000.00  
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โครงการ (02) โครงการนโยบายและมาตรการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม่ (Startup) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยปรับโครงสร้ำงระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรใหม่ให้เป็นนักรบทำงเศรษฐกิจที่สำมำรถใช้ทรัพยำกรของประเทศในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร 
มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม กำรจ้ำงงำนในท้องถิ่น และกำรกระจำยรำยได้สู่ภูมิภำค รวมทั้งก่อให้เกิด
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ในกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ (Startup)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ใน
ฐำนะหน่วยงำนนโยบำยด้ำน วทน. ของประเทศ จึงได้ริเริ่ม โครงกำรนโยบำยและมำตรกำรกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ เพ่ือศึกษำกระบวนกำรและประเด็นปัญหำเชิงยุทธศำสตร์ ส ำหรับ
พัฒนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย มำตรกำร กลไก เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ 
โดยมีหลักกำรในกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้ 

 อ ำนวยควำมสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภำพ ในจัดตั้งและด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรธุรกิจ
นวัตกรรมรำยใหม่ 

 พัฒนำกลไกและมำตรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรคลัง ตลอดจนปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ
เพ่ือให้เอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ 

 ส่งเสริมและสร้ำงวัฒนธรรมนวัตกรรมและภำวะผู้ประกอบกำร โดยมุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยนบทบำท
มหำวิทยำลัยที่มีศักยภำพไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial 
university) 

 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทั้ งทำงกำยภำพ (Hard infrastructure) และปัจจัยสนับสนุน (Soft 
infrastructure) ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่  

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship Ecosystem) ให้

เอ้ืออ ำนวย ต่อกำรจัดตั้งและเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่  
 เพ่ือพัฒนำแนวควำมคิด ถอดบทเรียน และพัฒนำต้นแบบในกำรสร้ำงมหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำ

ผู้ประกอบกำร  
 เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ ที่มีควำมสำมำรถในกำรเติบโตทั้งในระดับประเทศและภูมิภำค 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำกลไกและมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรม

รำยใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเริ่มต้นและด ำเนินธุรกิจนวัตกรรมได้อย่ำงยั่งยืน 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 รำยงำนกำรพัฒนำระบบนิเวศน์ส ำหรับผู้ประกอบกำรนวัตกรรมรำยใหม่ 
 ระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงแนวคิดนวัตกรรม (Idea Portal) ส ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมใหม่ 
 รำยงำนกลไกกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดต้นแบบต้นแบบมหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร 
 เกิดธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง (High value)  
 ผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่หรือมีควำมคิดริเริ่ มท ำธุรกิจนวัตกรรมเข้ำถึงกลไกลและ

มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน มีข้อมูลในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำระบบสนับสนุน

ผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ 

ผลกระทบ (Impact)  

 ธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงรำยได้ใหม่ให้ประเทศไทย 
 กำรน ำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 
 ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงอุตสำหกรรมไปสู่อุตสำหกรรมมูลค่ำเพ่ิมสูง และปรับเปลี่ยนระบบ

เศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเสนอต่อผู้บริหำร สวทน. คณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรที่

เกี่ยวข้อง อำทิเช่น คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมของประเทศ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
ทั่วประเทศ 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำด้ำนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรม 
 ผู้บริหำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ/กำรสร้ำงผู้ประกอบกำร/นวัตกรรมของหน่วยงำนภำครัฐ 
 ผู้บริหำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ/พัฒนำผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมของหน่วยงำนภำคกำรผลิตบริกำร 
 อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรม 
 ผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร 

 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
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 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 สมำคมเพ่ือกำรค้ำส ำหรับผู้ประกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ (Thai Tech Startup) 
 หน่วยงำน/สมำคมภำคอุตสำหกรรม/สมำคมวิชำชีพ 
 หน่วยงำนภำครัฐที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดนโยบำย/กำรวิจัยและพัฒนำ/กำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยี/กำรบ่มเพำะวิสำหกิจ  
 มหำวิทยำลัยในประเทศไทย 
 มหำวิทยำลัย/สถำบันวิจัยชั้นน ำในต่ำงประเทศ 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพฒันาระบบนเิวศเพือ่สง่เสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมใหม ่

รายงานการพฒันาระบบนเิวศนส์ าหรับผูป้ระกอบการนวตักรรมรายใหม ่(ฉบบั)    1 

จัดท ามาตรการและกจิกรรมสง่เสรมิการพฒันามหาวทิยาลยัแหง่การพฒันาผูป้ระกอบการ 

รายงานกลไกการพฒันามหาวทิยาลยัแหง่การพฒันาผูป้ระกอบการฉบบัสมบรูณ์ 
(เลม่) 

   1 

ระบบจัดเก็บและเชือ่มโยงไอเดยี (Idea Portal)  1   

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดระดมสมองผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรม และบุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 วิเครำะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระบบนิเวศผู้ประกอบกำรนวัตกรรม จำกกรณีศึกษำของต่ำงประเทศ  
 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบนิเวศผู้ประกอบกำร  
 จัดประชุมผู้ เชี่ยวชำญจำกภำครัฐและเอกชน เพ่ือเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำระบบนิเวศ

นวัตกรรม  
 จัดกิจกรรมและถอดบทเรียนโครงกำรมหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร 
 จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่  
 สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. งบประมาณด าเนินงาน 6,861,900.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

จัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพฒันาระบบนเิวศ
เพือ่สง่เสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมใหม ่

 480,000.00   780,000.00   777,100.00   590,000.00  2,627,100.00 
จัดท ามาตรการและกจิกรรมสง่เสรมิการพฒันา
มหาวทิยาลยัแหง่การพฒันาผูป้ระกอบการ 

1,449,200.00   845,200.00   845,200.00  1,095,200.00  4,234,800.00  
รวมงบประมาณ 1,929,200.00  1,625,200.00  1,622,300.00  1,685,200.00  6,861,900.00  
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โครงการ (03) โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเชื่อมโยงกับ
เส้นทางอาชีพ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
กำรขับเคลื่อนประเทศให้สำมำรถก้ำวพ้นกับดักกลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle Income 

Trap) โดยมีเป้ำหมำยเพ่ิมรำยได้ประชำชำติในปัจจุบันจำกประมำณ 5,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี เป็น 
13,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ตำมแนวนโยบำยของรัฐบำลนั้น วิทย ำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ถือเป็นเครื่องมือที่มีควำมส ำคัญ ในสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ และยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชนด้วยกำรจ้ำงงำนและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ภำคกำรผลิตและ
บริกำรซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศได้เริ่มมีกำรปรับตัวจำกกำรด ำเนินกำร
ผลิตที่เน้นกำรใช้แรงงำนและทรัพยำกรไปสู่กำรผลิตที่เน้นกำรใช้ควำมรู้ขั้นสูงมำกขึ้น เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ
กำรผลิต โดยที่ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมนั้น ขึ้นอยู่กับควำมเข้มแข็งของทักษะและควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (Science, Technology, Engineering and Mathematics 
หรือ STEM) ของบุคลำกรอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคน STEM จะต้องท ำ
อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถตอบโจทย์ทั้งในมิติทำงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสร้ำงก ำลังคนที่มีคุณภำพทำงวิชำกำร
โดยมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำเชิงบูรณำกำร ประกอบกับมี
ทักษะทั่วไปที่พึงประสงค์ (soft skills) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร โดยจำกกำร
ส ำรวจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ร่วมกับ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พบว่ำควำมต้องกำรก ำลังคน STEM ใน 8 สำขำอุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรม
อำหำร อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน อุตสำหกรรมพลังงำน 
อุตสำหกรรมโลจิสติกส์ อุตสำหกรรมสุขภำพและบริกำรสุขภำพ อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ำงปี 2557 ถึง 2566 มีจ ำนวนสูงถึงกว่ำ 625,000 คน  

ทั้งนี้ ระบบกำรพัฒนำก ำลังคน STEM ต้องไม่จ ำกัดแค่เพียงกำรพัฒนำก ำลังคนในระบบกำรศึกษำ
เท่ำนั้น แต่ต้องเชื่อมโยงและดึงเอำควำมต้องกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนสังคมเข้ำมำด ำเนินกำร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งภำคกำรผลิตและบริกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงต่ำง ๆ 
และกำรวำงระบบเพ่ือสร้ำงกลไกที่ท ำให้เกิดเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่มีกำรบูรณำกำร
กันอย่ำงแท้จริง ตั้งแต่กำรร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในลักษณะ “รัฐร่วมเอกชน” (Public Private 
Partnership หรือ PPP) ในกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรทุกระดับและทุกช่วงวัย ให้สำมำรถรองรับกำรท ำงำน
และกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีรำยได้ที่มั่นคง เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำม
หลำกหลำยโดยสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมให้แก่แรงงำนไทย อีกทั้งเป็นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำคุณภำพของนักเรียนและนักศึกษำโดยกำรสร้ำง
ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถให้ครู อำจำรย์ของโรงเรียน วิทยำลัยและมหำวิทยำลัย ไปจนถึงกำรหมุนเวียน
บุคลำกรระหว่ำงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กำรจัดระบบและแรงจูง ใจให้บุคลำกรในสถำบันกำรศึกษำ
และสถำบันวิจัยของรัฐสร้ำงสรรค์ผลงำนที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในภำคกำรผลิตและบริกำรหรือในสังคม
และชุมชนได้อย่ำงแท้จริง  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จึงได้ริเริ่ม
โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำก ำลังคน วทน. ด้วยกำรยกระดับทักษะควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพและควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมของ
ภำคผลิตและบริกำร ขึ้นในปีงบประมำณ 2557 และด ำเนินกำรต่อเนื่องในปีงบประมำณ 2558 เพ่ือจัดท ำ
นโยบำยระดับชำติด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน STEM (National STEM Workforce Masterplan) เป็นแนวทำง
ในกำรยกระดับกำรศึกษำและควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำน STEM โดยน ำเอำศักยภำพด้ำน วทน. ทั้งโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ทรัพยำกรมนุษย์ และเครือข่ำยวิชำกำรในประเทศและต่ำงประเทศที่มีอยู่ในหน่วยงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีในกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และกระทรวงอ่ืน รวมทั้งในมหำวิทยำลัย ไปช่วยเพิ่มคุณภำพครู นักเรียน 
โรงเรียน และยกระดับควำมรู้และทักษะของบุคลำกรวัยท ำงำนในภำคกำรผลิตและบริกำร ตลอดจนด ำเนิน
โครงกำรน ำร่องบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work-integrated Learning; WiL) และพัฒนำกลไกกำร
เรียนรู้กับกำรท ำงำนที่น ำไปสู่เส้นทำงอำชีพบนฐำน วทน. ทั้งในโรงเรียนและวิทยำลัย (STI Career Academy) 
รวมถึงพัฒนำต้นแบบศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำก ำลังคน STEM (Career development Center for STEM 
Workforce) เพ่ือส่งเสริมทักษะและกระบวนกำรในกำรเรียนรู้แบบ active learning ตลอดชีวิต ให้กับก ำลังคน 
STEM ในทุกช่วงวัย ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ซึ่งแถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อ
วันที่ 12 กันยำยน 2557 เรื่องกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย
พัฒนำและนวัตกรรม ข้อ 8.2 เพ่ือเร่งเสริมสร้ำงสังคมและนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่
เชื่อมโยงระหว่ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (STEM) กำรผลิตก ำลังคนในสำขำ
ที่ขำดแคลน และกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน  

อนึ่ง ด้วยรัฐบำลมีนโยบำยบูรณำกำรตำมมิตินโยบำยส ำคัญของรัฐบำลส ำหรับปีงบประมำณ 2559 
สวทน. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้นมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำคน
ตลอดช่วงชีวิตในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยในวัยเรียนและวัยท ำงำน จึงเห็นสมควรเสนอโครงกำรดังกล่ำว
เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรบูรณำกำรด้ำนกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต ทั้งนี้ เพ่ือให้ชื่อโครงกำรสอดคล้องกับ
ภำพรวมของกลุ่มโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อโครงกำรเป็น “โครงกำร
พัฒนำทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับเส้นทำงอำชีพ” โดยเสนอเป็นโครงกำรต่อเนื่อง 5 ปี 
ระหว่ำงปีงบประมำณ 2557 – 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับ
ปีงบประมำณ 2559 ตำมรำยละเอียดในหัวข้อต่อไป 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ก ำลังคน STEM ที่เชื่อมโยงกับเส้นทำงอำชีพด้ำน วทน.  
 ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลเพ่ือพัฒนำทักษะก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(วทน.) ที่เชื่อมโยงกับเส้นทำงอำชีพ ผ่ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน 
(Public Private Partnership: PPP) รวมถึงสถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ  

 พัฒนำต้นแบบและน ำร่องกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำนที่น ำไปสู่เส้นทำงอำชีพบนฐำน วทน. ทั้งในโรงเรียน
และวิทยำลัย (Career Academy) และกำรพัฒนำบุคลำกรทำงเทคนิคในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
ภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work-integrated Learning: 
WiL) 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 แผนยุทธศำสตร์ก ำลังคน  
 กลไกกำรพัฒนำก ำลังคน STEM ในโรงเรียนและวิทยำลัยที่เชื่อมโยงกับเส้นทำงอำชีพด้ำน วทน. 

(Career Academy)  
 รูปแบบกำรพัฒนำทักษะทำงวิศวกรรมส ำหรับนักศึกษำ ปวช. หน่วยบริหำรจัดกำร WiL โรงเรียนใน

โรงงำน 
 รูปแบบกำรขยำยผล WiL โรงเรียนในโรงงำน ใน 3 อุตสำหกรรม ได้แก่ ยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ 

IT 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 แผนยุทธศำสตร์ก ำลังคน STEM  
 แผนยุทธศำสตร์ WiL ส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรม IT ในเขตพ้ืนที่ภำคเหนือ 
 เครือข่ำยต้นแบบน ำร่องในกลุ่มอุตสำหกรรม (Sector-based) IT เขตพ้ืนที่ภำคเหนือ (Area-based) 

ภำยใต้มหำวิทยำลัยและกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระดับภูมิภำค ในรูปแบบของเครือข่ำย WiL 
Alliance พร้อมทั้งกลไกกำรท ำงำนของเครือข่ำย  

 ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล WiL องค์ควำมรู้ แนวทำงปฏิบัติ และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย  
 กลไกกำรพัฒนำก ำลังคน STEM ในโรงเรียนและวิทยำลัยที่เชื่อมโยงกับเส้นทำงอำชีพด้ำน วทน. 

(Career Academy) 
 รูปแบบกำรพัฒนำทักษะทำงวิศวกรรมส ำหรับนักศึกษำ ปวช. 
 หน่วยบริหำรจัดกำร WiL โรงเรียนในโรงงำน 
 ต้นแบบกำรผลิตครูประจ ำระบบโรงเรียนในโรงงำน 
 รูปแบบกำรขยำยผล WiL โรงเรียนในโรงงำน ใน 3 อุตสำหกรรม ได้แก่ ยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ 

IT 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เพ่ิมทักษะและองค์ควำมรู้ด้ำน วทน. ให้แก่ก ำลังคนของประเทศ ได้มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพตรง
ตำมควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร 

 เกิดแรงจูงในกำรขยำยฐำนบุคลำกรด้ำน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทำงอำชีพ รวมถึงบทบำทใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

 เกิดระบบและกลไกกำรสนับสนุนในกำรพัฒนำก ำลังคน วทน. แบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ผ่ำนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) รวมถึงสถำนศึกษำ 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ผลกระทบ (Impact)  

 ก ำลังคน วทน. ที่มีคุณภำพ เพียงพอ สำมำรถผลิตงำน วทน. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ สร้ำงนวัตกรรม
ทั้งในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม ช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ส่งผลให้ประเทศ
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในทุกภำคส่วน 
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5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
วิธีการ 

 ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรแต่ละโครงกำรย่อย เพ่ือร่วมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะทั้งด้ำนคุณภำพ
เนื้อหำวิชำกำร รวมทั้งพิจำรณำอนุมัติงบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เครื่องมือ 

 คณะกรรมกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร และคณะท ำงำน ส ำหรับกิจกรรมย่อยที่ 1 แผน
ยุทธศำสตร์ก ำลังคน STEM  

 คณะกรรมกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร และคณะท ำงำนส ำหรับโครงกำรย่อยที่ 2 พัฒนำ
ก ำลังคน STEM ในโรงเรียนและวิทยำลัยที่เชื่อมโยงกับเส้นทำงอำชีพด้ำน วทน.  

 คณะกรรมกำรวิชำกำรและติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร และคณะท ำงำนส ำหรับโครงกำรย่อยที่ 3 
ขับเคลื่อนกำรขยำยผลจัดกำรศึกษำรูปแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (WiL) ส ำหรับ
อุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ของประเทศ 

ระยะเวลา ตำมกรอบระยะเวลำโครงกำร อย่ำงน้อย 1 ปีงบประมำณ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร ภำคกลำง 1 จังหวัด ภำคเหนือตอนบน 1 จังหวัด ภำคตะวันออก 2 จังหวัด และ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด อำทิ พระนครศรีอยุธยำ เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง ยโสธร 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 เยำวชนในวัยเรียน และบุคลำกรวัยท ำงำน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 หน่วยงำนเอกชน ในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ อุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร อุตสำหกรรมไอที 

 หน่วยงำนส่วนรำชกำรและในก ำกับ เช่น สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ำยน ำร่อง 
รวมถึงโรงเรียนในก ำกับของ สพป. สพม. และ อปท. เป็นต้น 

 องค์กรอิสระ เช่น สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ ส ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพ
เยำวชน สถำบันคีนันแห่งเอเชีย เป็นต้น  

 ภำคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนโครงกำรพัฒนำก ำลังคน เพ่ือให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
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8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนยทุธศาสตรก์ าลงัคน STEM 

แผนยทุธศาสตรก์ าลงัคน STEM (ฉบบั)   1  

พฒันาก าลงัคน STEM ในโรงเรยีนและวทิยาลยัทีเ่ชือ่มโยงกบัเสน้ทางอาชพีดา้น วทน. 

กลไกการพฒันาก าลงัคน STEM ในโรงเรยีนทีเ่ชือ่มโยงกบัเสน้ทางอาชพีดา้น วทน. 
Career Academy และ รปูแบบการพฒันาทกัษะทางวศิวกรรมส าหรับนักศกึษา 
ปวช. (กลไก) 

   2 

ขบัเคลือ่นการขยายผลจัดการศกึษารปูแบบบรูณาการการเรยีนรูก้บัการท างาน (WiL) ส าหรับอตุสาหกรรมยทุธศาสตรข์องประเทศ 

หน่วยบรหิารจัดการ WiL โรงเรยีนในโรงงาน (แหง่)   1  

รปูแบบการขยายผล WiL โรงเรยีนในโรงงาน ใน 3 อตุสาหกรรม ไดแ้ก ่ยานยนต ์
อเิล็กทรอนกิส ์และ IT (อตุสาหกรรม) 

   3 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมอนุคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ก ำลังคน STEM ที่เชื่อมโยงกับเส้นทำงอำชีพด้ำน 

วทน. และจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือระดมสมองกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภำครัฐ ภำคเอกชนและ
ภำคกำรศึกษำ 

 น ำร่องกลไก Career Academy ในโรงเรียนและวิทยำลัย เพ่ือกำรพัฒนำก ำลังคน STEM ที่เชื่อมโยง
กับเส้นทำงอำชีพด้ำน วทน. ให้มีสมรรถนะที่ตรงกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม  

 น ำร่องหน่วยบริหำรจัดกำร WiL โรงเรียนในโรงงำน ในรูปแบบที่ตอบสนองกับควำมต้องกำรของภำค
ธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินโครงกำรที่มีควำมยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภำพ 

 จัดท ำข้อเสนอแนวทำงกำรขยำยผล WiL โรงเรียนในโรงงำน ใน 3 อุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
ยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ IT  

 จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ WiL ในอุตสำหกรรม IT ภำคเหนือ 

10. งบประมาณด าเนินงาน 25,472,423.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

โครงการพฒันาทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ชือ่มโยงกบัเสน้ทางอาชพี 

แผนยทุธศาสตรก์ าลงัคน STEM 120,000.00 260,000.00 60,000.00 60,000.00 500,000.00 

พฒันาก าลงัคน STEM ในโรงเรยีนและวทิยาลยัที่
เชือ่มโยงกบัเสน้ทางอาชพีดา้น วทน. 

4,521,023.00 760,000.00 2,070,000.00 1,400,000.00 8,751,023.00 

ขบัเคลือ่นการขยายผลจัดการศกึษารปูแบบบรูณา
การการเรยีนรูก้บัการท างาน (WiL) ส าหรับ
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรข์องประเทศ 

4,123,200.00 4,756,060.00 4,256,900.00 3,085,240.00 16,221,400.00 

รวมงบประมาณ 8,764,223.00 5,776,060.00 6,386,900.00 4,545,240.00 25,472,423.00 
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โครงการ (04) โครงการส่งเสรมิและสนับสนุน Talent Mobility (ส่งเสรมิการ
หมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในภาคผลิตและบริการ) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
แผน วทน. แห่งชำติมีเป้ำหมำยเพ่ิมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในภำคเอกชนเป็นร้อยละ 70 ของ

ค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำของทั้งประเทศ หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 91 ,000 ล้ำนบำทภำยในปี 2559 (ปี 2554 
เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนำประมำณ 20 ,680 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 50 ของประเทศ) เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำ บริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน กำรพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขัน กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิต กำรพัฒนำ/ปรับปรุงมำตรฐำน ซึ่งเงื่อนไขส ำคัญหนึ่งในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว
ข้ำงต้น คือ กำรมีบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพ่ือน ำศักยภำพของบุคลกรเหล่ำนี้มำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคมและกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ และในปัจจุบันประเทศไทยมีคู่แข่งใน
กำรรองรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในกำรเป็นฐำนกำรผลิต เนื่องจำกขำดแคลนแรงงำนรำคำถูก ท ำให้
ภำคอุตสำหกรรมของไทยจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปท ำกิจกรรมควำมรู้เข้มข้นมำกขึ้น เช่น กำรวิจัยและพัฒนำ 
ส่วนบริษัทขนำดใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นของไทยก็ได้รับแรงกดดันจำกกำรแข่งขันมำกขึ้น ต้องผลิตสินค้ำ
คุณภำพสูง มีควำมแตกต่ำงและมีนวัตกรรม ส่วนบริษัทขนำดใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นของไทยก็ได้รับแรงกดดัน
จำกกำรแข่งขันมำกขึ้น ต้องผลิตสินค้ำคุณภำพสูง มีควำมแตกต่ำงและมีนวัตกรรม ส่วนบริษัทขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม และวิสำหกิจเจ้ำของคนเดียวหรือวิสำหกิจชุมชนต่ำงก็มีขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีต่ ำมำก ท ำ
ให้แข่งขันกับบริษัทข้ำมชำติไม่ได้ บริษัทเหล่ำนี้ต่ำงมีควำมต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ นักวิจัยและนัก
เทคโนโลยีจ ำนวนมำก แต่นักวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันวิจัยภำครัฐ ซึ่งปัจจุบันบุคลำกรวิจัย
และพัฒนำของประเทศไทยอยู่ในภำครัฐและภำคอุดมศึกษำถึงร้อยละ 83 ขณะที่ในส่วนของภำคเอกชนมี
บุคลำกรดังกล่ำวเพียง ร้อยละ 17 นอกจำกนั้นบุคลำกรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนส่วนใหญ่เป็นระดับนัก
เทคนิค ผู้ช่วยนักวิจัย และมีนักวิจัยที่มีประสบกำรณ์ไม่มำกนัก นัก ดังนั้น สวทน. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จึง
เห็นสมควรจัดให้มีโครงกำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนของรัฐโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสถำบันวิจัยที่เป็นองค์กำรมหำชนไปปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันในภำคเอกชน (Talent Mobility) จะเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมของไทยให้มี
ควำมเข้มแข็งมำกขึ้น อีกทั้งเป็นกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงภำคมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของรัฐ 
ก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ระหว่ำงกัน เป็นกำรดึงศักยภำพของ
นักวิจัยไทยที่กระจุกตัวอยู่ในภำคมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของรัฐจ ำนวนมำกมำช่วยพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของสถำนประกอบกำรภำคเอกชนอย่ำงเป็นรูปธรรมให้สำมำรถแข่งขันได้ในสำกลอย่ำงยั่งยืนระยะ
ยำว 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือขับเคลื่อนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศไทย ให้หลุดพ้นจำกประเทศรำยได้

ปำนกลำง (Middle Income Trap) และรองรับกำรเข้ำสู่เศรษฐกิจประชำคมอำเซียน กำรพัฒนำ
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ยกระดับเทคโนโลยีและผลิตภำพ (Productivity) ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
และบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 เชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐ/ภำคอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรม (university-industry 
links) ให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น โดยก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
ระหว่ำงภำครัฐ สถำบันอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรมซึ่งมีผลต่อกำรพัฒนำภำคเศรษฐกิจ สังคม 
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร ภำคอุดมศึกษำและหน่วยงำนวิจัยโดยรวมของประเทศ 

 ส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศ และบริษัทต่ำงชำติลงทุนท ำวิจัยและพัฒนำเพ่ิมข้ึนทั้งในด้ำน
งำนวิจัยและโครงสร้ำงพื้นฐำน ภำคอุตสำหกรรม เพ่ือให้แข่งขันได้ในสำกล 

 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ให้ ได้รับประสบกำรณ์ตรงจำก
ภำคอุตสำหกรรมโดยร่วมกันท ำวิจัยหรือแก้ไขปัญหำทำงเทคนิคและกำรจัดกำรเทคโนโลยีตำมที่
ภำคอุตสำหกรรมต้องกำร 

 สร้ำงเครือข่ำย และผลักดันควำมร่วมมือและส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำชำติทั้งในภูมิภำคอำเซียน เอเชีย อเมริกำ ยุโรป ออสเตรเลีย 
และอัฟริกำ ผ่ำนทำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย องค์กรไม่แสวงก ำไร และองค์กรรูปแบบอ่ืนๆ ที่
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรของไทย 

 สร้ำงระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย เพ่ือให้ทรำบจ ำนวนนักวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำมำรถทรำบถึงควำม
ต้องกำรและควำมเร่งด่วนของจ ำนวนนักวิจัยตำมรำยสำขำ เพ่ือเป็นทิศทำงในกำรให้ทุนกำรศึกษำตำม
สำขำที่ขำดแคลนรวมถึงสำมำรถเชื่อมโยงระหว่ำงนักวิจัยและภำคผลิตและบริกำรให้ตรงตำมควำม
ต้องกำร 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 จัดท ำนโยบำยสนับสนุน แนวทำงกำรด ำเนิน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สร้ำงกลไก และขยำยผลกำร

ด ำเนินงำน Talent Mobility 
 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวก Talent Mobility ทั้งด้ำนควำมเชี่ยวชำญบุคลำกร 

วทน. ควำมต้องกำรบุคลำกร วทน. ในภำคกำรผลิตและบริกำร  
 สร้ำงกลไกกำรด ำเนินงำนระบบบริหำรจัดกำร Talent Mobility Clearing House 
 เกิดกำรเคลื่อนย้ำยนักวิจัยจำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐในโครงกำร Talent Mobility 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 มหำวิทยำลัยที่มีกำรปรับปรุงกฎระเบียบ หรือจัดท ำแนวทำงหรือกลไกภำยในมหำวิทยำลัยเพ่ือ
สนับสนุนส ำหรับโครงกำร Talent Mobility  

 ระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร วทน. ที่เป็นปัจจุบัน และระบบบริหำรจัดกำรกำรติดตำมโครงกำร Talent 
Mobility  

 หน่วยอ ำนวยควำมสะดวก (Talent Mobility Clearing House) ที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมสนับสนุน
โครงกำร Talent Mobility ต่อเนื่องทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  

 น ำร่อง Talent Mobility เพ่ือขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมตำมสำขำยุทธศำสตร์และควำม
ต้องกำร วทน. ทั้งในประเทศและในภูมิภำค ASEAN รวมทั้งประเทศพันธมิตร  
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ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร วทน.ที่มีประสิทธิภำพสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 สัดส่วนกำรลงทุน R&D ของภำคเอกชนเพิ่มมำกขึ้น 
 สร้ำงศักยภำพในกำรสร้ำงนวัตกรรมและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในภำคเอกชน 
 เพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรวิจัยและกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมมำกข้ึน 
 สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำกับภำคอุตสำหกรรมให้เกิดกำรถ่ำยถอดและซึมซับองค์

ควำมรู้น ำมำถ่ำยทอดเพ่ิมศักยภำพในระบบกำรศึกษำ 

ผลกระทบ (Impact)  

 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
 มีกำรจ้ำงงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มมำกขึ้น 
 เกิดรำยได้ภำษีจำกภำคเอกชน  
 มหำวิทยำลัย/สถำบันวิจัยรัฐมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
 เกิดเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ-มหำวิทยำลัย-เอกชน ในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
 เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร นวัตกรรม 
 เกิดวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่ตอบโจทย์ภำคเอกชน และควำมต้องกำรของประเทศ 
 บริษัทต่ำงชำติหรือบริษัทร่วมทุนกับต่ำงชำติเกิดควำมมั่นใจต่อบุคลำกร ส่งผลให้เกิดกำรตั้งศูนย์วิจัย

และพัฒนำในไทยเพ่ือลดต้นทุน 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
วิธีการ   สวทน. จัดให้มีโครงกำรประเมินและติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร Talent Mobility  

เครื่องมือ  หน่วยงำนที่มีควำมช ำนำญด้ำนกำรประเมินโครงกำรจำกภำยนอก  

ระยะเวลา  ปี 2558 - 2560 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
ทั่วประเทศ 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐ สถำนประกอบกำรภำคเอกชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 สวทช. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี  มหำวิทยำลัยมหิดล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส ำนักงำน
บริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) โดยศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ  และสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 



แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  หน้ำ 18 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จัดท านโยบายสนับสนุน กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง สรา้งกลไก และแนวทางขยายผลการด าเนนิงาน Talent Mobility 

นโยบาย กลไก และการขยายผลการด าเนนิงาน Talent Mobility (กลไก)  1  1 

การด าเนนิงานและพฒันาระบบฐานขอ้มลู Talent Mobility 

ระบบฐานขอ้มลูบคุลากร วทน. ทีเ่ป็นปัจจบุนั และระบบบรหิารจัดการการตดิตาม
โครงการ Talent Mobility (ระบบ) 

   1 

การด าเนนิงาน Talent Mobility Clearing House ตอ่เนือ่ง และน ารอ่งกจิกรรม Talent Mobility เพือ่เพิม่ขดีความสามารถภาคอตุสาหกรรม
ตามสาขายทุธศาสตรแ์ละความตอ้งการ วทน. ทัง้ในประเทศและในภมูภิาค ASEAN รวมทัง้ประเทศพนัธมติร 

Talent Mobility Clearing House ทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมสนับสนุนโครงการ Talent 
Mobility ตอ่เนือ่งทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค และน ารอ่ง Talent Mobility เพือ่
ขดีความสามารถภาคอตุสาหกรรมตามสาขายทุธศาสตรแ์ละความตอ้งการ วทน. ทัง้
ในประเทศและในภมูภิาค ASEAN รวมทัง้ประเทศพนัธมติร (คน) 

15 20 20 15 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
กำรขับเคลื่อน Talent Mobility จะต้องด ำเนินกำรใน 3 ระดับ คือ 

(1) ระดับนโยบำยจะต้องก ำหนดให้ Talent Mobility เป็นนโยบำยระดับชำติ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
อำทิ มหำวิทยำลัย และสถำบันวิจัยของรัฐ เป็นต้น ร่วมด ำเนินกำร และจะต้องมีมำตรกำรสร้ำง
แรงจูงใจให้บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร
ภำคเอกชน  

(2) ระดับกำรสนับสนุนจะต้องจัดให้มีหน่วยอ ำนวยควำมสะดวก (Talent Mobility Clearing House) ขึ้น
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ท ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนตั้งแต่กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดเวที
พบปะระหว่ำงบุคลำกรและสถำนประกอบกำร (Talent Mobility Fair) เพ่ือให้เกิดกำรจับคู่และ ตก
ลงกันให้มี Talent Mobility รวมทั้งกำรจัดท ำฐำนข้อมูลควำมต้องกำรบุคลำกรของสถำนประกอบกำร 
และฐำนข้อมูลบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ประสงค์เข้ำร่วมโครงกำร 
เชื่อมโยงสถำนประกอบกำรให้สำมำรถเข้ำถึงปัจจัยต่ำงๆ ของภำครัฐที่ส ำคัญ อีกทั้งต้องมีกำรส่งเสริม
และสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของรัฐจัดท ำหรือปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือ
ต่อกำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปฏิบัติงำนในภำคเอกชนด้วย 

(3) ระดับปฏิบัติ สวทน. ได้ร่วมกับภำคมหำวิทยำลัยและภำคผู้ประกอบกำรจัดท ำแนวทำงกลำงในกำร
ด ำเนินกำร Talent Mobility เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิผล ทั้งต่อบุคลำกร วทน.ต้น
สังกัด และสถำนประกอบกำร 

10. งบประมาณด าเนินงาน 66,251,311.95 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

จัดท านโยบายสนับสนุน กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง สรา้งกลไก และแนวทางขยายผลการด าเนนิงาน Talent Mobility 

พฒันากลไกสนับสนนุเพือ่จับคูบ่คุลากร วทน. ไป
ปฏบิตังิานในสถานประกอบการส าหรับศนูย์
อ านวยความสะดวก Talent Mobility ในรปูแบบ
อืน่ๆ  

-  1,200,000.00   1,200,000.00   600,000.00 3,000,000.00 

การด าเนนิงานและพฒันาระบบฐานขอ้มลู Talent Mobility 

การด าเนนิงานและพฒันาระบบ Talent Mobility 
Database ใหเ้ป็นปัจจบุนัและสามารถด าเนนิงาน
ดา้นการตดิตามและประเมนิผลเพือ่อ านวยความ
สะดวกใหก้บัโครงการ และปรับปรงุใหเ้กดิการ
ด าเนนิงานไดอ้ยา่งเต็มทีต่อ่ไป 

 800,000.00   1,600,000.00  -  1,600,000.00  4,000,000.00 

การด าเนนิงาน Talent Mobility Clearing House ตอ่เนือ่ง และน ารอ่งกจิกรรม Talent Mobility เพือ่เพิม่ขดีความสามารถภาคอตุสาหกรรม
ตามสาขายทุธศาสตรแ์ละความตอ้งการ วทน. ทัง้ในประเทศและในภมูภิาค ASEAN รวมทัง้ประเทศพนัธมติรประเทศพนัธมติร 

ด าเนนิงาน Talent Mobility Clearing House 
ตอ่เนือ่งทัง้ 4 แหง่ และด าเนนิกจิกรรมเพือ่
สนับสนนุการด าเนนิงานโครงการ Talent 
Mobility อาท ิการใหข้อ้มลูโครงการ การสรา้ง
ความตระหนัก รวมถงึการจับคูเ่พือ่น าไปสูก่าร
เคลือ่นยา้ยบคุลากร วทน. เขา้ไปปฏบิตังิานใน

4,836,799.70 32,823,223.00 13,128,867.25 8,462,422.00 59,251,311.95 
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โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

ภาคเอกชน สนับสนุนคา่ชดเชยเพือ่จัดหา
บคุลากรทดแทน และสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยผูช้ว่ย
วจัิยตามความเหมาะสม 

รวมงบประมาณ 5,636,799.70 35,623,223.00 14,328,867.25 10,662,422.00 66,251,311.95 
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โครงการ (05) โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
โครงกำรนี้เป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะบุคลำกรในสำขำเทคโนโลยีที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำ

ประเทศ เนื่องจำกก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับ
กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อประเทศไทยต้องปรับโครงสร้ำงจำกเศรษฐกิจที่
ใช้แรงงำนเข้มข้น (Labor-based Economy) เป็นเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ (Knowledge-based Economy) 
เพ่ือผลักดันให้ก้ำวข้ำมกับดักของประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง (Middle Income Trap) หำกขำดควำมพร้อม
และควำมเพียงพอในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำน วทน. ที่มีคุณภำพสูงแล้วจะไม่สำมำรถที่จะพัฒนำ
รำกฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องเร่ง
พัฒนำก ำลังคนด้ำน วทน. ที่มีองค์ควำมรู้ใหม่และมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรผลิตและบริกำรเพ่ือ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร อันเป็นกำรยกระดับประเทศให้ไปสู่กำร
เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วตำมนโยบำยของรัฐบำล  

ด้วยเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำก ำลังคนระดับสูงด้ำน วทน. พระรำชบัญญัติว่ำด้วย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 มำตรำ 29 จึงก ำหนดให้มีสถำบันวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นในส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ เพ่ือท ำ
หน้ำที่ในกำรประสำนงำนให้สถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศท ำควำมร่วมมือด้ำน
กำรศึกษำหรือกำรวิจัยและพัฒนำที่ตอบสนองต่อนโยบำยและควำมต้องกำรของประเทศในสำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัย ให้เพียงพอและ
ยกระดับคุณภำพของกำรวิจัย 

 ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีใน
ประเทศ กับสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ ในกำรวิจัยและพัฒนำหรือกำรจัด
กำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอก โดยให้สถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำนั้นเข้ำร่วมเป็น
สถำบันเครือข่ำยของสถำบัน และสร้ำงกลุ่มสถำบันเครือข่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหรือหลักสูตร
ร่วมกัน โดยเน้นโครงกำรหรือหลักสูตรซึ่งมีกำรวิจัยและพัฒนำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำง
เป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำในภำคกำรผลิตและบริกำร หรือปัญหำอ่ืนที่กลุ่มสถำบัน
เครือข่ำยมีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงเพ่ือน ำสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่มสถำบัน
เครือข่ำยไปสู่กำรยอมรับในระดับสำกล 

 ด ำเนินกำรให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือ สถำบันกำรศึกษำ
ในประเทศกับต่ำงประเทศ 

 เผยแพร่ผลงำนวิจัยและพัฒนำหรือผลกำรศึกษำในกลุ่มสถำบันเครือข่ำยและส่งเสริมให้มีกำรน ำผล
กำรศึกษำนั้นไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและในอุตสำหกรรม อย่ำงเหมำะสม 

 เสนอชื่อสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศให้คณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำกำรเข้ำร่วมเป็นสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่มสถำบันเครือข่ำย  
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เพ่ือปฏิบัติตำมพันธกิจที่ได้รับมอบหมำยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สถำบันฯ จึงได้ด ำเนิน
โครงกำรที่ตอบสนองต่อกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร ตอบสนองต่อ
นโยบำยรัฐบำลในกำรแก้ปัญหำกับดักรำยได้ปำนกลำง (Middle Income Trap) ตำมยุทธศำสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) โดยโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรประกอบด้วย 

(1) โครงกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับกำรพัฒนำและขยำย
ระบบขนส่งทำงรำงของประเทศไทย 

(2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนชีวเภสัชภัณฑ์เพ่ือรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำชีววัตถุของ
ประเทศไทย 

(3) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และกำรผลิตพันธุ์พืช 
(4) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและศูนย์นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต 
(5) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(6) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีเซนเซอร์ 
(7) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ 
(8) โครงกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนที่น ำทำง จึงต้องมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
(1) ผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสำขำที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ (เน้น

คุณภำพและเชื่อมโยงกับกำรประกอบอำชีพ) 
(2) พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองต่อภำคผลิตและบริกำร 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีในสำขำที่ประเทศขำดแคลนเข้ำมำจำก

ต่ำงประเทศ และถ่ำยทอดไปสู่ภำคผลิตและบริกำรเพื่อสร้ำงนวัตกรรม 
(4) ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทั้งจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ เพ่ือ

พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ในอุตสำหกรรม/เทคโนโลยี
ยุทธศำสตร์ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
บุคลำกรในภำคกำรผลิตและบริกำร ภำครัฐ และภำคกำรศึกษำ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม

ยุทธศำสตร์ มีองค์ควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ประเทศท้ังในปัจจุบันและอนำคต 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ ำนวน 2,010 คน 
 เทคโนโลยีที่ถ่ำยทอด จ ำนวน 15 เทคโนโลยี 
 จ ำนวนหลักสูตรศึกษำ/ฝึกอบรม ที่พัฒนำ 3 หลักสูตร 
 จ ำนวนโมดูล 4 โมดูล 
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ผลลัพธ์ (Outcome) 

 จ ำนวนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีควำมรู้และทักษะตรงตำมควำมต้องกำร
ของภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมมำกข้ึน  

 เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีที่ตอบสนองควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 
 เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลกระทบ (Impact)  

 ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่ำน
บุคลำกรที่มีควำมรู้และทักษะที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของภำคผลิตและบริกำร 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรโดยรวมจะด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำร 2 ชุด ได้แก่ 

(1) คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธำน โดยมีกำรประชุมทุก 2 เดือน 

(2) คณะกรรมกำรที่ปรึกษำและก ำกับวิชำกำรสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มีกำรโดยประชุม
ทุก 2 เดือน 

นอกจำกนี้ ในแต่ละโครงกำรย่อยจะมีคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนที่เชี่ยวชำญท ำหน้ำที่ติดตำม
ประเมินผล โดยมีกำรประชุมทุก 2 เดือน 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครรำชสีมำ สงขลำ สมุทรปรำกำร นครปฐม 

อยุธยำ 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 บุคลำกรในภำคกำรผลิตและบริกำร บุคลำกรวิจัยในภำครัฐ อำจำรย์และนักศึกษำ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 ภำคผลิตและบริกำร 
 ภำครัฐ 
 ภำคกำรศึกษำ 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการผลติและพฒันาบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่รองรับการพฒันาและขยายระบบขนสง่ทางรางของประเทศไทย 

บคุลากรมคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นระบบขนสง่ทางราง (คน)  200 180 520 

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (เทคโนโลย)ี  1 2 1 

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นชวีเภสชัภัณฑเ์พือ่รองรับการพฒันาอตุสาหกรรมยาชวีวตัถขุองประเทศไทย 

บคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นชวีวตัถ ุ(คน)   210 100 

หลกัสตูรอบรมดา้นการขึน้ทะเบยีนต ารบัยาชวีวตัถ ุ(หลกัสตูร)   1  

โครงการพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นการปรับปรงุพนัธุพ์ชื และการผลติพนัธุพ์ชื 
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กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

บคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นการปรับปรงุพนัธุพ์ชื และการผลติพนัธุพ์ชื (คน)   95 125 

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (เทคโนโลย)ี   1 2 

หลกัสตูรอบรม (หลกัสตูร)   1 1 

โครงการพฒันาบคุลากรและศนูยน์วตักรรมดา้นการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติ 

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (เทคโนโลย)ี  1 3 2 

บคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติ (คน)  40 150 80 

ภาคอตุสาหกรรมไดร้ับการพฒันาหรอืปรับปรงุเทคโนโลย ี(บรษัิท)    10 

โครงการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยดีา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

บคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(คน)   40 40 

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (เทคโนโลย)ี   1  

โมดลูการเรยีนรูด้า้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(โมดลู) 2   2 

โครงการพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยเีซนเซอร ์

บคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยเีซนเซอร ์(คน)  50 50 50 

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (เทคโนโลย)ี  1 1 1 

จ านวนรายวชิาทีพ่ฒันา (รายวชิา)    2 

โครงการพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นอตุสาหกรรมผลติภัณฑจ์ากยางพารา 

บคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นอตุสาหกรรมผลติภัณฑจ์ากยางพารา (คน)    50 

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (เทคโนโลย)ี  1  1 

โครงการพฒันานักบรหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารจัดการนโยบายดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

บคุลากรระดบัผูบ้รหิารทัง้ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศกึษา ทีม่คีวามรูด้า้นการ
บรหิารจัดการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (คน) 

  30  

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 
 ประสำนงำนหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำน 
 ร่วมกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. งบประมาณด าเนินงาน 64,965,381.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

(1) โครงการผลติและพฒันาบคุลากรดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่รองรบัการ
พฒันาและขยายระบบขนสง่ทางรางของประเทศ
ไทย 

8,394,982.00  5,789,706.00  4,155,706.00  3,945,706.00  22,286,100.00  

(2) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นชวี
เภสชัภัณฑเ์พือ่รองรับการพฒันาอตุสาหกรรม
ยาชวีวตัถขุองประเทศไทย 

2,655,280.00 2,241,760.00 1,429,480.00 1,393,480.00 7,720,000.00 

(3) โครงการพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ย
เชีย่วชาญดา้นการปรับปรงุพนัธุพ์ชื และการผลติ
พนัธุพ์ชื 

3,991,631.00 3,112,500.00 2,227,500.00 1,785,000.00 11,116,631.00 

(4) โครงการพฒันาบคุลากรและศนูยน์วตักรรม
ดา้นการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติ 

2,916,000.00 2,245,000.00 1,532,000.00 1,078,000.00 7,771,000.00 

(5) โครงการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยดีา้น
หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

1,592,500.00 1,536,050.00 850,000.00 827,500.00 4,806,050.00 

(6) โครงการพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ย
เชีย่วชาญดา้นชดุตรวจและเซนเซอร ์

2,242,100.00 1,984,000.00 1,024,000.00 1,024,000.00 6,274,100.00 

(7) โครงการพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ย
เชีย่วชาญดา้นอตุสาหกรรมและผลติภณัฑจ์าก
ยางพารา 

952,500.00 224,600.00 323,800.00 290,600.00 1,791,500.00 

(8) โครงการพฒันานักบรหิารระดบัสงูดา้นการ
บรหิารจัดการนโยบายดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

960,000.00 1,120,000.00 640,000.00 480,000.00 3,200,000.00 

รวมงบประมาณ 23,704,993.00 18,253,616.00 12,182,486.00 10,824,286.00 64,965,381.00 
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กิจกรรม (1) โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับ
การพัฒนาและขยายระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
รัฐบำลได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของระบบขนส่งทำงรำงเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงบก

และระบบโลจิสติกส์ของประเทศในอนำคต โดยมีนโยบำยในกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในระบบขนส่งทำง
รำงระหว่ำงปี 2558-2565 ประกอบด้วย กำรลงทุนด้ำนรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล และรถไฟทำงคู่  

ในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำงของประเทศในระยะที่ผ่ำนมำ ได้
มีกำรซื้อเทคโนโลยีและจ้ำงผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพำเทคโนโลยี
และบุคลำกรจำกต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่คิดวำงแผน กำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม ตลอดจนกำร
ออกแบบกำรก่อสร้ำง กำรบริหำรและกระบวนกำรบ ำรุงรักษำระบบกำรเดินรถ รวมทั้ง กระบวนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศสู่บุคลำกรไทยก็ยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งเนื่องจำก
กำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีพ้ืนฐำนควำมรู้และทักษะด้ำนระบบรำง จึงท ำให้กำรดูดซับควำมรู้และเทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศไม่เพียงพอที่จะบ่มเพำะเทคโนโลยีเหล่ำนั้นเพ่ือให้ประเทศสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ในระดับที่
เหมำะสม 

นอกจำกนี้ โครงกำรระบบขนส่งทำงรำงเส้นทำงใหม่ที่คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรจ ำนวนหนึ่งนั้น ปัจจุบัน
ยังไม่มีแผนงำนเพ่ือเตรียมกำรสร้ำงก ำลังคนด้ำนปฏิบัติกำรมำรองรับกำรเปิดให้บริกำรของโครงกำรเหล่ำนี้ ซึ่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้ท ำกำรศึกษำควำม
ต้องกำรก ำลังคนระดับปฏิบัติกำรด้ำนระบบขนส่งทำงรำงเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 โดยอ้ำงอิงจำกต้นแบบกำรศึกษำของสถำบันกำรขนส่ง 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2554) พบว่ำ เมื่อโครงกำรลงทุนด้ำนระบบขนส่งทำงรำงแล้วเสร็จตำมแผนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของกระทรวงคมนำคม จะมีควำมต้องกำรบุคลำกรประมำณ 25,000 คน ประกอบด้วย วิศวกร 
(ด้ำนโยธำ ไฟฟ้ำ และเครื่องกล) ประมำณ 5,000 คน และช่ำงเทคนิค (ด้ำนช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงไฟฟ้ำ และช่ำงกล) 
ประมำณ 9,000 คน และบุคลำกรสำขำอ่ืนๆ ประมำณ 11,000 คน 

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้สถำบัน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) 
มีหน้ำที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้เพียงพอและยกระดับ
คุณภำพของกำรวิจัย รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำโครงกำรหรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่มด ำเนินกำรวำงรำกฐำนระบบกำรพัฒนำบุคลำกร โดยสร้ำงเครือข่ำยกำร
พัฒนำก ำลังคนและควำมเชี่ยวชำญเทคโนโลยีด้ำนระบบรำงของประเทศ ประกอบด้วย 14 หน่วยงำน ทั้ง
มหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย หน่วยงำนนโยบำยและภำคอุตสำหกรรม  ซึ่งได้มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2555 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทรำบกำรลงนำม MOU เมื่อวันที่ 2 
เมษำยน 2555 ทั้งนี้ ได้ขยำยจ ำนวนหน่วยงำนเครือข่ำยภำยใต้ MOU เพ่ิมเติมเป็น 19 หน่วยงำน เมื่อวันที่ 6 
สิงหำคม 2556 ภำยใต้เครือข่ำยดังกล่ำว สถำบันฯ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนน ำร่องโครงกำรต่ำงๆ มำตั้งแต่ปี 
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2555 – 2558 โดยในปี 2559 จะด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำร ผลิตและพัฒนำบุคลำกรเพ่ือ
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบรำงของประเทศต่อไป 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 ผลิตและพัฒนำบุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรพัฒนำและขยำยระบบขนส่ง

ทำงรำงของประเทศไทย 
 แก้ไขปัญหำขำดแคลนก ำลังคนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในระบบขนส่งทำงรำงและ

อุตสำหกรรมต่อเนื่องของประเทศ  
 บุคลำกรคนไทยมีขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงตั้งแต่กำรวำงแผนและ

ตัดสินใจด้ำนนโยบำย กำรบริหำรจัดกำร และกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทำงรำง รวมทั้ง
ในอนำคตสำมำรถท ำวิจัยพัฒนำ ออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วย 

 เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมระบบ
ขนส่งทำงรำงและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนระบบขนส่งทำงรำงมีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเพียง

พอที่จะเข้ำท ำงำนในภำคอุตสำหกรรม และเพ่ิมสมรรถนะในกำรพัฒนำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงเพ่ือ
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 บุคลกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำง จ ำนวน 900 คน 
 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีชั้นสูงด้ำนระบบขนส่งทำงรำงจำกผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ 4 เทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดระบบส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำอย่ำงบูรณำกำรและตรง
ตำมควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 

 เพ่ิมบุคลำกรในสำขำเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำง  
 บุคลำกรด้ำนระบบขนส่งทำงรำงที่สำมำรถดูดซับควำมรู้เทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศในด้ำนปฏิบัติกำร

และด้ำนวิศวกรรมอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยสำมำรถบ่มเพำะควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนระบบขนส่งทำงรำง ส ำหรับกำรพึ่งพำตนเองให้ได้ใน
ระดับที่เหมำะสมในอนำคต 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมกำรวิชำกำรโครงกำร และคณะกรรมกำรดูแลในแต่ละโครงกำรย่อย 
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6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครรำชสีมำ สงขลำ 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 หน่วยงำนในภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรศึกษำ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 ผู้ประกอบกำรเดินรถและอุตสำหกรรมกำรผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่งทำงรำง มหำวิทยำลัย 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ สถำบันวิจัย 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การพฒันาความรูด้า้นระบบรางแกบ่คุลากรทีเ่ป็นผูถ้า่ยทอดใหแ้กห่น่วยงานตน้สงักดั 

บคุลากรผา่นการอบรมหลกัสตูรวศิวกรรมขนสง่ทางราง (คน)    30 

การพฒันาบคุลากรระดบัชา่งเทคนคิดา้นระบบขนสง่ทางรางเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

บคุลากรผูส้อนผา่นการฝึกอบรม (คน)  160   

นักศกึษาระดบัชา่งเทคนคิไดร้ับความรูด้า้นระบบราง (คน)    300 

การพฒันาบคุลากรระดบัวศิวกรดา้นระบบขนสง่ทางรางเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

นักศกึษาระดบัวศิวกรผา่นการฝึกอบรม (คน)   100  

การพฒันาบคุลากรผา่นกลุม่เครอืขา่ยเชีย่วชาญเฉพาะทาง  

บคุลากรไดร้ับการถา่ยทอดเทคโนโลย ี(คน)  40 80 40 

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (เทคโนโลย)ี  1 2 1 

การจัดประชมุวชิาการทางดา้นระบบขนสง่ทางราง 

ผูเ้ขา้รว่มงานประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ(คน)    150 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 
 ประสำนงำนหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำน 
 ร่วมกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. งบประมาณด าเนินงาน 22,286,100.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

การพฒันาความรูด้า้นระบบรางแกบ่คุลากรทีเ่ป็นผู ้
ถา่ยทอดใหแ้กห่น่วยงานตน้สงักดั 

1,170,000.00  910,000.00  520,000.00  260,000.00  2,860,000.00  

การพฒันาบคุลากรระดบัชา่งเทคนคิดา้นระบบ
ขนสง่ทางรางเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

3,105,000.00  1,500,000.00  1,200,000.00  1,200,000.00  7,005,000.00  

การพฒันาบคุลากรระดบัวศิวกรดา้นระบบขนสง่
ทางรางเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

1,515,360.00  1,227,160.00  227,160.00  727,160.00  3,696,840.00  

การพฒันาบคุลากรผา่นกลุม่เครอืขา่ยเชีย่วชาญ
เฉพาะทาง  

1,394,622.00  1,627,546.00  1,608,546.00  1,608,546.00  6,239,260.00  

การจัดประชมุวชิาการทางดา้นระบบขนสง่ทางราง 1,210,000.00  525,000.00  600,000.00  150,000.00  2,485,000.00  

รวมงบประมาณ 8,394,982.00  5,789,706.00  4,155,706.00  3,945,706.00  22,286,100.00  

 



แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  หน้ำ 27 

กิจกรรม (2) โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. รองรับอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ชีวเวชภัณฑ์หรือยำชีววัตถุ (Biopharmaceutical Biotechnology drug หรือ Biologics) เป็นค ำ

รวมที่ใช้เรียกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่น ำมำใช้ทำงกำรแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในกำรรักษำโรค โดยใช้
กระบวนกำรผลิตทำงชีวภำพ (Bioprocess) ซึ่งโดยทั่วไป ชีววัตถุ จะประกอบด้วย น้ ำตำล (Sugar) โปรตีน 
(Protein) กรดนิวคลิอิก (Nucleic Acid) หรือเกิดจำกสำรประกอบดังกล่ำวผสมกันหรืออำจเป็นเซลล์หรือ
เนื้อเยื่อที่มีชีวิต โดยสกัดแยกมำจำกแหล่งต่ำงๆ ตำมธรรมชำติ เช่น มนุษย์ สัตว์ หรือจุลชีพ หรือผลิตมำจำก
กระบวนกำรที่อำศัยเทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology) ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ หำกเรียกเฉพำะผลิตภัณฑ์ที่
ได้มำจำกกระบวนกำรที่อำศัยเทคโนโลยีชีวภำพ จะเรียกว่ำ “ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals)” ซึ่งแต่
เดิมชีววัตถุ (Biological products) มีควำมหมำยครอบคลุมเพียงแค่ วัคซีน ทอกซอยต์ แอนติทอกซิน เซรุ่ม 
และผลิตภัณฑ์จำกเลือด แต่ปัจจุบันมีควำมหมำยกว้ำงขึ้น และนิยมใช้ค ำว่ำ Biologics แทน Biological 
Products 

อุตสำหกรรมยำชีววัตถุทั่วโลกเติบโตอย่ำงมำกในอัตรำร้อยละ 10 ต่อปีในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
(2006 - 2011) ในขณะที่อุตสำหกรรมยำชีววัตถุของประเทศไทย มีอัตรำเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี (2008 - 
2012) และมีอัตรำกำรเติบโตและแบ่งพ้ืนที่ของตลำดยำเวชภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ในปี 2012 
ประเทศไทยได้น ำเข้ำยำชีววัตถุเป็นมูลค่ำสูงกว่ำ 20,000 ล้ำนบำท ในขณะที่ประเทศไทยยังขำดอุตสำหกรรม
ผลิตยำชีวเวชภัณฑ์ภำยในประเทศ ท ำให้สูญเสียงบประมำณในกำรสั่งซื้อยำกลุ่มจำกต่ำงประเทศเป็นจ ำนวน
มำก เนื่องจำกปัญหำในหลำยด้ำน อำทิ ขำดแคลนบุคลำกร แม้ประเทศไทยมีบุคลำกรที่มีทักษะด้ำน
เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology) อยู่เป็นจ ำนวนมำก แต่ขำดแคลนบุคลำกรที่มีทักษะและองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำ Biopharmaceuticals โดยตรง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักวิจัยหรือสัตวแพทย์ในขั้นกำรทดสอบใน
ระยะพรีคลินิก (Preclinical Studies) และวิศวกรที่มีทักษะองค์ควำมรู้ในด้ำนกระบวนกำรทำงชีวภำพ 
(Bioprocess Engineer) ทั้งนี้สำเหตุมำจำกมีหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องในสถำบันอุดมศึกษำอยู่จ ำนวนน้อย 
นอกจำกนั้นยังรวมถึงกำรขำดแคลนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้รับมำตรฐำนสำกลในแต่ละส่วนของห่วงโซ่คุณค่ำของ
อุตสำหกรรมยำชีววัตถุ กล่ำวคือ ห้องปฏิบัติกำรที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน GLP ศูนย์ทดลองทำงคลินิกที่ผ่ำน
กำรรับรองมำตรฐำน GLP และ GCP โรงงำนผลิตยำชีววัตถุที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน PIC/S GMP จนถึง
มำตรฐำนข้อก ำหนด กำรควบคุมและกำรขึ้นทะเบียนยำ  

จำกเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) โดยสถำบันวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นสูง ได้เล็งเห็นควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรพัฒนำและเตรียมก ำลังคนของประเทศในสำขำที่ขำด
แคลนในด้ำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อำทิ Pharmaceutical Medicine และ Bioprocess Engineering เป็นต้น 
รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ผ่ำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนในระดับสำกล เพ่ือสร้ำง
ควำมเป็นเลิศในกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรผลิตในเชิงพำณิชย์ รองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำชีววัตถุของ
ประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทั้งสถำบันวิจัยและหน่วยงำนภำครัฐ ภำค
กำรผลิตและบริกำร สถำบันกำรศึกษำ ในกำรเพ่ิมและพัฒนำศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือก่อให้เกิดกำรเติบโต
ของอุตสำหกรรมยำชีววัตถุในประเทศอย่ำงยั่งยืน และเสริมสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนสุขภำพของประชำชน 
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2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีควำมเชี่ยวชำญ

โดยตรงด้ำน Biopharmaceuticals ที่ขำดแคลนและมีควำมต้องกำร หรือจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมยำชีววัตถุ ตั้งแต่กำรวิจัยและพัฒนำ กำรทดสอบ กำรผลิตระดับอุตสำหกรรม จนถึงกำร
ก ำหนดมำตรฐำน ควบคุมและกำรข้ึนทะเบียนยำ  

 สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับพันธะกิจของสถำบันฯ และ สวทน. 
ตลอดกระบวนกำรพัฒนำและผลิตยำชีววัตถุ เพ่ือก่อให้เกิด Product Innovation และอุตสำหกรรม 
Biopharmaceuticals ของประเทศไทยในอนำคต 

 สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนสุขภำพส ำหรับประชำชน 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
บุคลำกรระดับสูงในสำขำที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมยำชีววัตถุ ผ่ำนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำ ที่

ตรงกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร และสำมำรถจัดตั้งศูนย์ควำมเลิศที่ได้รับกำรยอมรับในระดับ
สำกล 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 บุคลกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนยำชีววัตถุ จ ำนวน 310 คน 
 หลักสูตรอบรมด้ำนกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำชีววัตถุ 1 หลักสูตร 
 ฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญด้ำนยำชีววัตถุ 1 ฐำนข้อมูล 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำชีววัตถุ ที่มีคุณลักษณะ ทักษะ 
และองค์ควำมรู้ ตรงกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร  

 เกิดกระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือ
สถำบันกำรศึกษำ กับสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำชั้นน ำในต่ำงประเทศ 

ผลกระทบ (Impact)  

 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมยำชีววัตถุในประเทศไทยอย่ำงยั่งยืน 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
วิธีการ จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับวิขำกำรฯ จำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน เพ่ือก ำกับกำร
ด ำเนินงำน ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และตำมพันธ
กิจของสถำบันฯ  

เครื่องมือ คณะกรรมกำรก ำกับวิชำกำรฯ ของ สวทน.  

ระยะเวลา ประชุมเป็นประชุมทุกๆ 3 เดือน 
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6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ในสำขำวิชำแพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ 
และสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 

 บุคลำกรที่เก่ียวข้องในอุตสำหกรรมยำและยำชีววัตถุ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร 

 หน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำร
มหำชน) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 

 หน่วยงำนนอกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และ
สถำบันชีววัตถุ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  

 มหำวิทยำลัย ได้แก่ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี เป็นต้น 

 เครือข่ำยวิจัยกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)  
 สมำคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) สมำคมไทยอุตสำหกรรมผลิตยำแผนปัจจุบัน (TPMA) และ

สมำคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมำยผลิตภัณฑ์ (RAPAT) 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การพฒันาผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงูดา้นการทดลองในระยะพรคีลนิกิและคลนิกิ 

บคุลากรทีผ่า่นการอบรมดา้นการทดลองระยะพรคีลนิกิและระดบัคลนิกิ การเขา้ใจดา้น
การลงทนุดา้นยาชวีวตัถ ุ(คน) 

  50  

การพฒันาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทบทวนต ารับยาชวีวตัถ ุ

บคุคลากรเชีย่วชาญชัน้สงูทีผ่า่นการอบรมการทบทวนต ารับยาชวีวตัถโุดยผูเ้ชีย่วชาญ
จากตา่งประเทศ (คน) 

  10  

การพฒันาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการขึน้ทะเบยีนต ารับยาชวีวตัถ ุ 

หลกัสตูรอบรมดา้นการขึน้ทะเบยีนยาชวีวตัถ ุ(หลกัสตูร)   1  

บคุลากรทีผ่า่นการอบรมดา้นการขึน้ทะเบยีนยาชวีวตัถ ุ(คน )   50  

การประชมุวชิาการระดบันานาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ

ผูเ้ขา้รว่มงานประชมุวชิาการ (คน)    200 

การพฒันาฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในหว่งโซค่ณุคา่ของอตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ 

ฐานขอ้มลูบคุลากรเชีย่วชาญในหว่งโซค่ณุคา่ของอตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ(ฐานขอ้มลู)  1   

การศกึษาผลกระทบเชงิเศรษฐศาสตรข์องอตุสาหกรรรมยาชวีวตัถ ุ

รายงานผลกระทบเชงิเศรษฐศาสตรข์องการพฒันาอตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ(ฉบบั)    1 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
(1) จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 
(2) ประสำนงำนหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำน 
(3) ร่วมกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
(4) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
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10. งบประมาณด าเนินงาน 7,720,000.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

การพฒันาผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงูดา้นการทดลองใน
ระยะพรคีลนิกิและคลนิกิ 

387,600.00 319,200.00 216,600.00 216,600.00 1,140,000.00 

การพฒันาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทบทวนต ารับยาชวีวตัถ ุ 680,000.00 560,000.00 380,000.00 380,000.00 2,000,000.00 

การพฒันาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการขึน้ทะเบยีนต ารับยาชวี
วตัถ ุ 

720,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 1,008,000.00 

การประชมุวชิาการระดบันานาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาอตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ

187,680.00 454,560.00 104,880.00 104,880.00 852,000.00 

การพฒันาฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญในหว่งโซค่ณุคา่ของ
อตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ 

- 252,000.00 252,000.00 216,000.00 720,000.00 

การศกึษาผลกระทบเชงิเศรษฐศาสตรข์อง
อตุสาหกรรรมยาชวีวตัถ ุ

680,000.00 560,000.00 380,000.00 380,000.00 2,000,000.00 

รวมงบประมาณ 2,655,280.00 2,241,760.00 1,429,480.00 1,393,480.00 7,720,000.00 
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กิจกรรม (3) โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และ
การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมำะสมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ ระบบ

นิเวศน์วิทยำ และควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรชีวภำพ รวมทั้งสภำพภูมิอำกำศที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรเพำะปลูก
และผลิตพืชพันธุ์ได้มำกมำยหลำยชนิด กำรพัฒนำพันธุ์พืชและกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถือเป็นปัจจัยที่ส ำคัญยิ่ง 
อุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นอุตสำหกรรมต้นน้ ำที่มีมูลค่ำกำรส่งออก 4,965 ล้ำนบำทในปี พ.ศ. 2556 สร้ำง
รำยได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์กว่ำ 33,000 ครัวเรือน คิดเป็นรำยได้ต่อครัวเรือนตั้งแต่ 10,000 ถึง 
100,000 บำท ภำยในเวลำ 4-5 เดือน ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชเป็นอันดับ 3 ของภูมิภำค
เอเชียแปซิฟิก และอันดับที่ 12 ของโลก สืบเนื่องมำจำกกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีมำ
อย่ำงต่อเนื่อง เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชเป็นผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่ใช้ปริมำณน้อย แต่มูลค่ำเพ่ิมสูง จึงส่งผล
กระทบต่อรำยได้ของเกษตรกร และอุตสำหกรรมด้ำนกำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่อง  

แต่อย่ำงไรก็ดีมีกำรเพ่ิมปริมำณกำรน ำเข้ำเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชตำมควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ
มำกขึ้นทุกปี ในขณะที่ขีดควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช กำรพัฒนำพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ใหม่ใน
ประเทศไทยลดลงไปเป็นอย่ำงมำก ขำดกำรพ่ึงพำตัวเอง จึงต้องน ำเข้ำเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชจำกต่ำงประเทศ
อยู่อย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุที่ส ำคัญของกำรพัฒนำพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยไม่ก้ำวหน้ำ ปัจจัยส ำคัญ
ประกำรหนึ่งคือกำรขำดกำรประสำนงำนและท ำงำนร่วมกันแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ ขำดกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงของเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนที่มีกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นระบบและต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ รวมถึงกำรขำดระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกรดังกล่ำวทั้งในด้ำนองค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญอย่ำงต่อเนื่ อง จำกปัญหำ
ดังกล่ำว จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ ในภำครัฐ สถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ 
รวมถึงภำคกำรผลิตและบริกำรต้องบูรณำกำรเชื่อมโยงและสร้ำงควำมตระหนักร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Institute of Science and Technology: 
THAIST) ภำยใต้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) มี
พันธกิจที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เพียงพอเพ่ือมุ่งเน้นกำร
แก้ปัญหำให้ภำคกำรผลิตและบริกำร รวมถึงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงประเทศ ในกำรวิจัยและพัฒนำหรือกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอก โดยให้สถำบันวิจัย
หรือสถำบันกำรศึกษำนั้นเข้ำร่วมเป็นสถำบันเครือข่ำยของสถำบัน และสร้ำงกลุ่มสถำบันเครือข่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรหรือหลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงกำรหรือหลักสูตรซึ่งมีกำรวิจัยและพัฒนำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำในภำคกำรผลิตและบริกำร หรือปัญหำอ่ืนที่กลุ่มสถำบัน
เครือข่ำยมีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงำนในภำคกำรศึกษำ สถำบันวิจัย และภำคกำรผลิต
และบริกำร ในกำรพัฒนำให้เกิดสถำบันเครือข่ำย หรือกลุ่มสถำบันเครือข่ำยขึ้น ดังนั้นทำงสถำบันฯ จึงได้จัดให้
มีโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ โดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำให้เกิดเครือข่ำยเชี่ยวชำญจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำร
ต่ำงๆ ร่วมกัน น ำไปสู่กำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ิมศักยภำพในกำรปรับปรุงพันธุ์ พืช ผลิตเมล็ดพันธุ์และขยำยพันธุ์พืชใหม่
ภำยในประเทศ ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร 

กิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรนี้ได้เริ่มด ำเนินกำรขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 หลังจำกได้มีกำรลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือกันแล้ว และเริ่มด ำเนินโครงกำร โครงกำรที่เกิดขึ้นใน ปี 2557 ได้แก่ กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กำรฝึกอบรมเชิงวิชำกำร โดยได้จัดน ำร่องไปแล้ว
ทั้งหมด 4 ครั้ง เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และศักยภำพให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนนี้ทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์จำกผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ เพ่ือให้เกิดกำรประยุกต์ใช้จริง
ในกำรวิจัยและพัฒนำ ผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ของบุคลำกรทั้งในสถำบันวิจัย ภำคกำรผลิตและบริกำร และ
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญ และกำรพัฒนำศักยภำพของนิสิต/นักศึกษำเพ่ือ
เสริมสร้ำงทักษะด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช โดยได้น ำร่องร่วมกับคณะเกษตรก ำแพงแสน มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ ทั้งในรูปแบบของค่ำยนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยำว์ และกำรปรับปรุงรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ หลักกำรปรับปรุงพันธุ์พืชไร่และพืชสวน เทคนิคกำรปรับปรุงพันธุ์พืชไรและพืชสวน 
เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินกำรโครงกำร โครงกำรและกิจกรรม
ต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2559 จึงเป็นกำรต่อยอดให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว อันประกอบด้วย กำรพัฒนำ
เครือข่ำยเชี่ยวชำญจำกสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัยที่มีควำมเชี่ยวชำญ และภำคกำรผลิตและบริกำร กำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศสู่บุคลำกรในประเทศ กำรจัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
(Workshop) ให้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทั้ง สถำบันวิจัย/ศูนย์วิจัย และบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่ำง ๆ ที่สนใจ 
นอกจำกนั้น เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่บุคลำกรในประเทศ จึงริเริ่มด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนในระดับมหำบัณฑิตศึกษำในมหำวิทยำลัยที่มีอำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญและศักยภำพ และกำรสร้ำง
ผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในเทคโนโลยีที่ส ำคัญของประเทศ (Train-the-Trainer) 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 ผลิตและพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ ให้กับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนก ำลังคนทำงด้ำนนี้ 
 พัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนนี้ให้เข้มแข็ง เพ่ือกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงประสิทธิภำพ 
 พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเสริมสร้ำงให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สำมำรถพัฒนำศักยภำพของ

บุคลำกรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 บุคลำกรเชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืชและกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภำพและมี

ศักยภำพในกำรผลิตและพัฒนำพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีมูลค่ำสูงส ำหรับประเทศ 
 เครือข่ำยเชี่ยวชำญที่สำมำรถบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันทั้งเรื่องกำรวิจัยและพัฒนำ กำรแลกเปลี่ยน

ควำมรู้และข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในระดับมหำบัณฑิตศึกษำ ที่พัฒนำร่วมกันโดยผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันใน

เครือข่ำย เพ่ือให้เป็นกำรเรียนกำรสอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อบุคลำกรในระบบ 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ด
พันธุ์ 220 คน 

 หลักสูตรอบรมด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 2 หลักสูตร 
 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 3 เทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดระบบส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำอย่ำงบูรณำกำรและตรง
ตำมควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร 

 เพ่ิมบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต 

 เพ่ิมผู้เชี่ยวชำญภำยในประเทศที่สำมำรถถ่ำยทอดทั้งองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดศูนย์กลำง
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีขั้นสูงอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ผลกระทบ (Impact)  

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในประเทศด้ำนกำรผลิตและพัฒนำเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชหลักที่
ส ำคัญของประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมมั่งคงของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมมั่นคงด้ำนอำหำร และสำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้มำกขึ้น และลดกำรพ่ึงพำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำและก ำกับวิชำกำรสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 
 คณะกรรมกำรก ำกับวิชำกำรโครงกำรพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

และกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลำ นครปฐม 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 หน่วยงำนในภำครัฐ ภำคกำรผลิตและบริกำร และภำคกำรศึกษำ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
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8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การพฒันาบคุลากรผา่นศนูยก์ารถา่ยทอดเทคโนโลยแีละบรกิารวชิาการ (BReedServe) 

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอดเทคโนโลย ี(เทคโนโลย)ี   1 2 

บคุลากรทีไ่ดร้ับการถา่ยทอดเทคโนโลย ี(คน)   30 60 

พฒันาบคุลากรผา่นหลกัสตูรเฉพาะทางดา้นการปรับปรงุพนัธุพ์ชืและการผลติพนัธุพ์ชืและเมล็ดพนัธุ ์ส าหรับพชืในภาคเหนอื 

หลกัสตูรฝึกอบรม (หลกัสตูร)   1 1 

บคุลากรทีไ่ดร้ับการพฒันา (คน)   40 40 

พฒันาศกัยภาพและขยายฐานบคุลากรดา้นการปรับปรงุพนัธุ ์ผา่นการจัดคา่ยนักปรับปรงุพนัธุพ์ชืรุน่เยาว ์ในภาคเหนอืและภาคตะวนัออก 

บคุลากรไดร้ับการพฒันาศกัยภาพ (คน)   25 25 

การพฒันาฐานขอ้มลูนักปรับปรงุพนัธุ ์

ระบบฐานขอ้มลูบคุลากรดา้นการปรับปรงุพนัธุพ์ชื และการผลติพนัธุพ์ชืและเมล็ด
พนัธุ ์(ฐานขอ้มลู) 

   1 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 
 ประสำนงำนหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำน 
 ร่วมกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. งบประมาณด าเนินงาน 11,116,631.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

การพฒันาบคุลากรผา่นศนูยก์ารถา่ยทอด
เทคโนโลยแีละบรกิารวชิาการ (BReedServe) 

1,871,631.00 2,152,500.00 1,537,500.00 1,230,000.00 6,791,631.00 

พฒันาบคุลากรผา่นหลกัสตูรเฉพาะทางดา้นการ
ปรับปรงุพนัธุพ์ชืและการผลติพนัธุพ์ชืและเมล็ดพนัธุ ์
ส าหรับพชืในภาคเหนอื 

1,410,000.00 330,000.00 220,000.00 165,000.00 2,125,000.00 

พฒันาศกัยภาพและขยายฐานบคุลากรดา้นการ
ปรับปรงุพนัธุ ์ผา่นการจัดคา่ยนักปรับปรงุพนัธุพ์ชืรุน่
เยาว ์ในภาคเหนอืและภาคตะวนัออก 

560,000.00 480,000.00 320,000.00 240,000.00 1,600,000.00 

การพฒันาฐานขอ้มลูนักปรับปรงุพนัธุ ์ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 600,000.00 

รวมงบประมาณ 3,991,631.00 3,112,500.00 2,227,500.00 1,785,000.00 11,116,631.00 
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กิจกรรม (4) โครงการพัฒนาบุคลากรและศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือ
การผลิต 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำประเทศไทยประสบปัญหำหลักในกำรพ่ึงพำตนเองโดยเฉพำะอุตสำหกรรม

ขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งโดยส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบเพ่ือกำรผลิตให้ได้ผลผลิตตรงตำม
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่สำมำรถสร้ำงผลผลิตหรือกระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนได้รับกำรยอมรับ
จำกตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ซึ่งกระบวนกำรออกแบบเพ่ือให้ได้ตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำรนั้น มี
องค์ประกอบส ำคัญได้แก่ องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนหรือองค์ควำมรู้สั่งสม กำรประยุกต์ใช้งำน ควำมสำมำรถของ
องค์กร ตลอดจนถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ จำกกำรขำดองค์ประกอบต่ำงๆ ของภำคอุตสำหกรรมไทย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนและควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับ
กำรพัฒนำคุณกระบวนกำรกำรผลิตและคุณภำพสินค้ำให้ได้ด้วยตนเองนั้น ท ำให้อุตสำหกรรมไทยปัจจุบันต้อง
พ่ึงพำกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศและเป็นเพียงผู้ ผลิตตำมค ำสั่ง หรือ Original Equipment 
Manufacturer (OEM) ซึ่งเป็นรูปแบบกำรผลิตที่ไม่สำมำรถพึงพำตนเองได้ และเป็นกำรพัฒนำที่ไม่ยั่งยืน กำร
พัฒนำอุตสำหกรรมให้มีควำมอย่ำงยั่งยืนนั้น จ ำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบกำรให้เป็น
ผู้มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรออกแบบ หรือ Original Design Manufacturing (ODM) และไปสู่กำรมีตรำสินค้ำ
เป็นของตนเองหรือ Brand Manufacturing (OBM) ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของ
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรออกแบบกระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ ำไป
จนถึงปลำยน้ ำ ให้สำมำรถพัฒนำธุรกิจให้แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ โดยสถำบัน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรยกระดับควำมสำมำรถของภำคอุตสำหกรรมใน
ด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต จึงได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำศูนย์นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและ
วิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต (Center of Innovation in Design and Engineering for Manufacturing) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลำงในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต ระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัยและภำคเอกชน ในกำรร่วมกันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรออกแบบและ
วิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำนทฤษฎีและด้ำนปฏิบัติให้ตรงกับตำมควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรม และร่วมพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตอย่ำงมีคุณภำพ 
รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรสั่งสมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีแก่ภำคอุตสำหกรรม โดยมีแผนกำร
ด ำเนินงำนในระยะเวลำ 6 ปี (ปี 2557-2562) ใน 5 กิจกรรม คือ 1) กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
ด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตแก่ภำคอุตสำหกรรม 2) กำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตกับภำคอุตสำหกรรม 3) กำรจัดโปรแกรมให้ค ำปรึกษำ
กับภำคอุตสำหกรรม 4) กำรพัฒนำหรือปรับปรุงควำมรู้ใหม่ในรูปแบบของรำยวิชำและจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ (ป.โท/ป.เอก) เพ่ือน ำไปใช้สอนในกลุ่มสถำบันเครือข่ำยของสถำบันฯ 5) กำรพัฒนำ
บุคลำกรผู้สอน/ผู้เชี่ยวชำญ โดยผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ (Train the trainer) โดยภำยใต้ศูนย์นวัตกรรมด้ำน
กำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตนี้จะประกอบไปด้วยเครือข่ำยเชี่ยวชำญที่จะเชื่อมโยงกับ
ภำคอุตสำหกรรม 4 เครือข่ำย คือ  



แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  หน้ำ 36 

(1) เครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design)  
(2) เครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนขึ้นรูป (Forming)  
(3) เครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีพ้ืนผิว (Surface Technology)  
(4) เครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) 

โดยในปีงบประมำณ 2557 ได้ด ำเนินกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรเพ่ือใช้ในกำรฝึกหัดเชิงปฏิบัติกำรและ
กำรท ำวิจัย และกำรจัดฝึกอบรมกำรใช้ประโยชน์จำกครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบเพ่ือ
อุตสำหกรรมกำรผลิต จ ำนวน 6 รำยกำร อันประกอบด้วย 1) เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine) 2) 
เครื่องกลึงซี เ อ็นซี  (CNC Turning Machine) 3) เครื่องขึ้นแบบเร็ว  (Rapid Prototype) 4) เครื่องจักร
ตรวจสอบขนำดแบบแกน (Co-ordinate Measuring Machine – CMM) 5) เครื่องตัดและเชื่อมแบบเลเซอร์ 
6) เครื่องถ่ำยภำพ 3 มิติ ส ำหรับผลิตภัณฑ์ขนำดใหญ่ (3D Printing) และมีโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำน
กำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตจำกต่ำงประเทศให้กับผู้เชี่ยวชำญในภำคอุตสำหกรรมและภำครัฐ
จ ำนวน 3 เทคโนโลยี และด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรด้ำนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรมด้วย 
Computer Aided Engineering (CAE) พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำในกำรสร้ำงและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ให้แก่ผู้ประกอบกำร จ ำนวน 10 บริษัท (10 ชิ้นงำน) 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมในด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือ

กำรผลิต 
 เพ่ือเชื่อมโยงสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กับภำคอุตสำหกรรม ให้

เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือและควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงด้ำนกำรออกแบบเพ่ืออุตสำหกรรมกำรผลิต 
 เพ่ือสร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถทั้งด้ำนทฤษฎีและด้ำนปฏิบัติให้ตรงกับตำมควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 
 เพ่ือจัดให้มีระบบกำรสั่งสมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบเพ่ือกำรผลิตแก่

ภำคอุตสำหกรรม 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
บุคลำกรและและหน่วยงำนทั้งภำคอุตสำหกรรมและภำครัฐที่ได้รับกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถใน

ด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 บุคลำกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต
แก่ภำคอุตสำหกรรมจ ำนวน 270 คน  

 เทคโนโลยีที่ถ่ำยทอดแก่ภำคอุตสำหกรรม จ ำนวน 6 เทคโนโลยี 
 ภำคอุตสำหกรรมได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบกระบวนกำรผลิต/

เครื่องจักรจ ำนวน 10 บริษัท 
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ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำน
ทฤษฎีและด้ำนปฏิบัติที่ตรงกับตำมควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 

 ภำคอุตสำหกรรมได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบกระบวนกำรผลิต/
เครื่องจักร 

 เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรออกแบบเพ่ืออุตสำหกรรมกำรผลิตระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและ
สถำบันวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กับภำคอุตสำหกรรม 

ผลกระทบ (Impact)  

ยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตให้กับภำค อุตสำหกรรมและ
ภำครัฐเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
โดยคณะอนุกรรมกำรที่ปรึกษำและก ำกับวิชำกำรสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และ

คณะกรรมกำรก ำกับวิชำกำรของโครงกำร 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร เชียงใหม่  

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 ภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 หน่วยงำนด้ำนวิจัย/เทคโนโลยีภำยในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำทิ ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  

 มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ ภำยในประเทศ  
 ผู้ประกอบกำรรำยสำขำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมภำคกำรผลิต  
 สถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิจัยในต่ำงประเทศ 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(1) พฒันาบคุลากรผา่นเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นการออกแบบเชงิวศิวกรรม     

บคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นออกแบบเชงิวศิวกรรม (คน)   30  

ภาคอตุสาหกรรมไดร้ับการพฒันาหรอืปรับปรงุเทคโนโลย ี(บรษัิท)    10 

(2) พฒันาบคุลากรผา่นเครอืขา่ยเชีย่วชาญทางดา้นการชบุโลหะดว้ยไฟฟ้า     

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (เทคโนโลย)ี   1  

บคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นการชบุโลหะดว้ยไฟฟ้า (คน)   40  

(3) พฒันาบคุลากรผา่นศนูยน์วตักรรมดา้นการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติ     

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (เทคโนโลย)ี  1 2 2 

บคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติชัน้สงู (คน)  40 80 80 
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9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 
 ประสำนงำนหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำน 
 ร่วมกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. งบประมาณด าเนินงาน 7,771,000.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

พฒันาบคุลากรผา่นเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นการ
ออกแบบเชงิวศิวกรรม 

1,575,000.00 1,075,000.00 192,000.00 608,000.00 3,450,000.00 

พฒันาบคุลากรผา่นเครอืขา่ยเชีย่วชาญทางดา้นการ
ชบุโลหะดว้ยไฟฟ้า 

630,000.00 - 560,000.00 210,000.00 1,400,000.00 

พฒันาบคุลากรผา่นศนูยน์วตักรรมดา้นการออกแบบ
และวศิวกรรมเพือ่การผลติ 

711,000.00 1,170,000.00 780,000.00 260,000.00 2,921,000.00 

รวมงบประมาณ 2,916,000.00 2,245,000.00 1,532,000.00 1,078,000.00 7,771,000.00 
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กิจกรรม (5) โครงการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
สืบเนื่องจำกในปัจจุบันจ ำนวนประชำกรแรงงำนก็มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และประเทศไทย

ก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุสมบูรณ์แบบในปี พ.ศ. 2568 โดยจะมีประชำกรรำว 20% ที่มีอำยุเกิน 60 ปี และ
ในปี 2588 ไทยจะมีผู้สูงอำยุเพ่ิมเป็น 36% เป็นผลให้เกิดสภำวะกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมกำร
ผลิตและบริกำรของไทย และส่งผลให้อุตสำหกรรมที่ต้องใช้แรงงำนเข้มข้นย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศเพ่ือน
บ้ำนซึ่งมีจ ำนวนแรงงำนมำกกว่ำและค่ำจ้ำงงำนรำคำถูก ในขณะที่อุตสำหกรรมภำยในประเทศไทยที่ต้องเผชิญ
กับปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนก็มีแนวโน้มจะน ำเทคโนโลยีมำใช้ทดแทนแรงงำนคนมำกขึ้น รวมทั้งกระแส
แนวโน้มกำรแข่งขันในตลำดโลกที่มีมำกข้ึน ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทขนำดใหญ่ บริษัทขนำดกลำงและขนำดย่อม
ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์กำรผลิตสินค้ำและบริกำรกำรโดยกำรน ำเอำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำ
มำช่วยให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนท ำให้อุตสำหกรรมของไทยก็ก ำลังปรับตัวในกำรเปลี่ยนถ่ำยจำกอุตสำหกรรมที่
เน้นกำรใช้แรงงำนจ ำนวนมำกไปเป็นกำรใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นแทน เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็น
เทคโนโลยีหนึ่งที่มีกำรน ำมำใช้และเป็นที่ต้องกำรอย่ำงมำกในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ของประเทศเพ่ือช่วยแก้ปัญหำ
ค่ำแรงรำคำสูงและกำรขำดแคลนแรงงำนของประเทศด้วย ทั้งนี้เนื่องจำกเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สำมำรถช่วยเพ่ิมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรผลิต รวมทั้งคุณภำพและมำตรฐำนของผลผลิ ตใน
ภำคอุตสำหกรรมได้เป็นอย่ำงดี โดยอุตสำหกรรมหลักที่มีควำมต้องกำรใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสูง คือ 
อุตสำหกรรมยำนยนต์และอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนี้ยังมีกำรน ำหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติมำประยุกต์ใช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำงในอีกหลำยสำขำเพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภำพชีวิตของคนในสังคม เช่น กำร
น ำมำใช้งำนทำงด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ กำรทหำร กำรส ำรวจ กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรศึกษำ ท ำ
ให้ในอนำคตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะเข้ำมำมีบทบำทเพ่ิมข้ึนอย่ำงมำก  

ข้อมูลจำกสหภำพหุ่นยนต์นำนำชำติ (International Federation of Robotics: IFR) เผยรำยงำน
ผลส ำรวจ 2014 World Robot Statistics ซึ่งได้ประเมินและคำดกำรณ์จ ำนวนหุ่นยนต์ทั้งหมดรำยประเทศ 
ระบุว่ำ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตลำดหุ่นยนต์เติบโตอย่ำงรวดเร็วในภูมิภำคเอเชีย โดยควำมต้องกำร
หุ่นยนต์อุตสำหกรรมของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำก 4,028 หน่วยในปี 2012 เป็น 7,000 หน่วย
ในปี 2017 โดยมีอัตรำกำรเติบโตคิดเป็น 73.78% โดยกำรน ำเทคโนโลยีด้ำนวิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติมำใช้จ ำเป็นจะต้องใช้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงที่มีลักษณะเป็นสหวิทยำกำรทำงด้ำน
ไฟฟ้ำ เครื่องกล และคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังขำดแคลนบุคลำกรในด้ำนดังกล่ำวอยู่ เพ่ือรองรับ
กำรพัฒนำดังกล่ำว ประเทศไทยจึงควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรเชี่ยวชำญด้ำน
วิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งควำมรู้และเทคโนโลยีที่ส ำคัญของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่จะ
น ำมำใช้ในกำรพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ด้วยเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว
ข้ำงต้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) โดย สถำบัน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้ นสู ง  ( Thailand Advanced Institute of Science and Technology – 
THAIST) ซึ่งมีพันธกิจที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงและกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือมุ่งเน้นกำร
แก้ปัญหำให้ภำคกำรผลิตและบริกำร และส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำง
สถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมให้เ กิดควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัย 
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สถำบันกำรศึกษำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ โดยให้เข้ำร่วมเป็นสถำบันเครือข่ำยเพื่อด ำเนินโครงกำรร่วมกัน 
จึงได้ด ำเนิน “โครงกำรพัฒนำบุลำกรและเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” เพ่ือสร้ำงก ำลังคนด้ำน
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตรศึกษำและหลักสูตรฝึกอบรม 
และส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีชั้นสูงจำกต่ำงประเทศ 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 วำงระบบกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคกำรผลิตและบริกำร  
 จัดให้มีระบบกำรสั่งสมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแก่

ภำคอุตสำหกรรมของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระระยำว  
 สร้ำงเครือข่ำยเชี่ยวชำญและควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย และหน่วยงำนเอกชน

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
บุคลำกรด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีศักยภำพและควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ เพ่ือยกระดับขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคผลิตและบริกำรของประเทศ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 โมดูลในหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จ ำนวน 4 โมดูล  
 บุคลำกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จ ำนวน 80 คน  
 เทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ถ่ำยทอดแก่ภำคอุตสำหกรรม จ ำนวน 1 เทคโนโลยี 
 ภำคอุตสำหกรรมได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จ ำนวน 10 บริษัท 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำนทฤษฎีและด้ำน
ปฏิบัติที่ตรงกับตำมควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 

 ภำคอุตสำหกรรมได้รับกำรได้รับกำรกำรถ่ำยทอดหรือปรับปรุงเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ 

 เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ กับภำคอุตสำหกรรม 

ผลกระทบ (Impact)  

ยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับบุคลำกรภำคอุตสำหกรรมและ
ภำครัฐเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
โดยคณะอนุกรรมกำรที่ปรึกษำและก ำกับวิชำกำรสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และ

คณะกรรมกำรก ำกับวิชำกำรของโครงกำร 
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6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 บุคลำกรในภำคอุตสำหกรรม สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย และหน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 หน่วยงำนด้ำนวิจัย/เทคโนโลยีภำยในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำทิ ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  

 มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ ภำยในประเทศ  
 ผู้ประกอบกำรรำยสำขำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมภำคกำรผลิต  
 สถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิจัยในต่ำงประเทศ 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พฒันาโมดลูส าหรับหลกัสตูรวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(โมดลู Perception and  Action และ Robotic Invention) 
โมดลูการเรยีนรูด้า้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(โมดลู) 2   2 

ยกระดบัขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ ดว้ยเทคโนโลยหีุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับการพฒันาศกัยภาพดา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(บรษัิท) 10    
เสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะการท าวจัิยเชงิวชิาการดา้นวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ
บคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(คน)    40 

ถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัแิกภ่าคอตุสาหกรรม 
เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (เทคโนโลย)ี   1  

บคุลากรทีไ่ดร้ับการถา่ยทอดเทคโนโลย ี(คน)   40  

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 
 ประสำนงำนหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำน 
 ร่วมกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. งบประมาณด าเนินงาน 4,806,050.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

พฒันาโมดลูส าหรับหลกัสตูรวศิวกรรมหุน่ยนต์
และระบบอตัโนมตั ิ(โมดลู Perception and  
Action และ Robotic Invention) 

475,000.00 481,050.00 455,000.00 195,000.00 1,606,050.00 

ยกระดบัขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ ดว้ย
เทคโนโลยหีุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

150,000.00 - - - 150,000.00 

เสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะการท าวจัิยเชงิ
วชิาการดา้นวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

127,500.00 425,000.00 80,000.00 317,500.00 950,000.00 

ถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นหุน่ยนตแ์ละระบบ
อตัโนมตัแิกภ่าคอตุสาหกรรม 

840,000.00 630,000.00 315,000.00 315,000.00 2,100,000.00 

รวมงบประมาณ 1,592,500.00 1,536,050.00 850,000.00 827,500.00 4,806,050.00 
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กิจกรรม (6) โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor Technology) เป็นที่ต้องกำรของตลำดโลกเป็นอย่ำงมำก 

เนื่องจำกสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจ ำวัน และในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ตัวอย่ำงเช่น: 

 อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร: เซนเซอร์ตรวจวัดสำรพิษและเชื้อโรค เพ่ือให้ได้อำหำรที่ปลอดภัย 
และเซนเซอร์เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพและรสชำติของอำหำรเพ่ือรักษำมำตรฐำน กำรท ำฟำร์ม
เกษตรแม่นย ำ (Precision Farming) 

 อุตสำหกรรมสุขภำพกำรแพทย์และสำธำรณสุข: เซนเซอร์ที่ใช้วัดทำงกำยภำพ เช่น กำรวัดควำมดัน
โลหิต อัตรำกำรเต้นของหัวใจ กำรอัตรำของลมหำยใจ และเซนเซอร์ที่ใช้เพ่ือตรวจวัดเชื้อไวรัส 
แบคทีเรียและเชื้อโรคต่ำงๆ  

 อุตสำหกรรมยำนยนต์และระบบ Logistics: กำรเชื่อมโยงและพัฒนำให้เกิดระบบ SMART Cars และ
ระบบกำรขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) 

 อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อมและที่อยู่อำศัย: กำรพัฒนำให้เกิด SMART Home ซึ่งเป็น
กำรใช้ระบบเซนเซอร์เชื่อมโยงกับอุปกรณ์และระบบต่ำงภำยในบ้ำน ได้แก่ ระบบปรับอำกำศ ระบบ
ส่องสว่ำง ระบบประตูและหน้ำต่ำง เป็นต้น และกำรใช้เซนเซอร์เพ่ือตรวจวัดคุณภำพของสิ่งแวดล้อม
ต่ำงรอบตัว ได้แก่ กำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ 

จำกข้อมูลขององค์กรอุตสำหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ พบว่ำ ตลำดกำรใช้งำนอุปกรณ์ด้ำนเซนเซอร์ใน
ปี 2555 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สำเหตุหลักมำจำกควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี กำรพัฒนำให้เซนเซอร์มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้งำนกับอุปกรณ์ได้หลำกหลำยแบบ กำรเชื่อมโยงสังคมกับระบบทุกหน
แห่ง และพฤติกรรมของผู้ใช้งำนที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีควำมต้องกำรเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำร ข้อมูลแบบ Real-
time กำรใช้เซนเซอร์เพ่ือใช้ในกำรตรวจวิเครำะห์ วินิจฉัยและเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ำยต่ำงๆ แต่อย่ำงไรก็ดี 
พบว่ำ ประเทศไทยยังน ำเข้ำอุปกรณ์ด้ำนเซนเซอร์อย่ำงมำก สำเหตุหลัก เนื่องจำกเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลง
มำก ประเทศไทยล่ำช้ำในกำรด ำเนินกำร ประเทศไทยยังขำดแคลนระบบกำรรับรองมำตรฐำนที่ทัดเทียมใน
ระดับสำกลและสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ ท ำให้ผลงำนวิจัยพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์และเข้ำถึง
ผู้บริโภคได้ยำก ประกอบกับกำรกระจัดกระจำยของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชำญด้ำนนี้ ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยองค์
ควำมรู้แบบหลำกหลำยสำขำ (Multi-Disciplinary) ขำดกำรรวมตัวเป็นเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อกำรต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทำงด้ำนนี้เป็นไปได้ช้ำ 

ดั งนั้น  สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้ นสู ง  ( Advanced Institute of Science and 
Technology: THAIST) ภำยใต้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ (สวทน.) มีพันธกิจที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เพียงพอ
เพ่ือมุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำให้ภำคกำรผลิตและบริกำร รวมถึงกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัย 
สถำบันกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยให้เข้ำร่วมเป็นสถำบัน
เครือข่ำย หรือกลุ่มของสถำบันเครือข่ำยเพ่ือด ำเนินโครงกำรหรือหลักสูตรร่วมกัน มุ่งเน้นโครงกำรหรือหลักสูตร
ซึ่งมีกำรวิจัยและพัฒนำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำในภำค
กำรผลิตและบริกำร หรือปัญหำอ่ืนที่กลุ่มสถำบันเครือข่ำยมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงเป็นพิเศษ จึงได้ร่วมมือ
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กับหน่วยงำนในภำคกำรศึกษำ สถำบันวิจัย และภำคกำรผลิตและบริกำร ในกำรพัฒนำให้เกิดสถำบันเครือข่ำย 
หรือกลุ่มสถำบันเครือข่ำยขึ้น ดังนั้นทำงสถำบันฯ จึงได้จัดให้มีโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีชุดตรวจและ Bioelectronics & Biosensors และขยำยเครือข่ำยเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมด้ำน
เทคโนโลยีเซนเซอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำให้เกิดเครือข่ำยเชี่ยวชำญจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆ ร่วมกัน น ำไปสู่กำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีชุดตรวจและ 
Electronics & Sensors อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ิมศักยภำพในกำรผลิตและพัฒนำเครื่องมือและ
อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีเซนเซอร์ เพ่ือสำมำรถใช้ในประเทศและลดกำรน ำเข้ำเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่ำนี้ใน
อนำคต 

กิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรนี้ได้เริ่มด ำเนินกำรขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 หลังจำกได้ด ำเนินโครงกำร
จัดท ำแผนที่น ำทำงและแผนปฏิบัติกำร เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีชุดตรวจ
และเซนเซอร์ เมื่อปี พ.ศ.2555 และโครงกำรได้ด ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่องในปี พ.ศ.2556-2558 โครงกำรที่เกิดข้ึน
ใน ปี 2557 ได้แก่ กำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และศักยภำพให้กับ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนนี้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน โดยจัดร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) และมหำวิทยำลัยมหิดล กำรเข้ำเยี่ยมชมสถำบันวิจัยที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำน
เทคโนโลยีฐำนที่ส ำคัญ กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเข้ำถึงระบบ
ฐำนข้อมูลเหล่ำนั้นได้โดยง่ำย กำรพัฒนำควำมร่วมมือเป็นเครือข่ำยเพื่อเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชำญในสถำบันชั้นน ำ
ระดับโลก และกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิตในสำขำ Electronics & Sensors และกำร
ด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และกำรพัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญเฉพำะทำงและ
อุตสำหกรรมด้ำนเทคโนโลยีเซนเซอร์และระบบเครือข่ำยเซนเซอร์ของประเทศ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ เพ่ือส ำรวจสถำนภำพและแนวโน้มควำมต้องกำรเทคโนโลยี นี้
ภำยในประเทศ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพต่อกำรด ำเนินกำรโครงกำร โครงกำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2559 จึงเป็นกำรต่อยอดให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว อันประกอบด้วย 
กำรพัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญจำกสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัยที่มีควำมเชี่ยวชำญ และภำคกำรผลิตและ
บริกำร กำรจัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศสู่
บุคลำกรในประเทศ กำรพัฒนำควำมร่วมมือเป็นเครือข่ำยเชื่อมโยงกับสถำบันวิจัยชั้นน ำระดับโลก และกำร
พัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต และสำมำรถเปิดกำรเรียนกำรสอนในปี พ.ศ. 2558 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 ผลิตและพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน Electronics & Sensors เพ่ือรองรับกำร

ผลิต วิจัยและพัฒนำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำงด้ำนนี้ภำยในประเทศให้สำมำรถเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรของประเทศ 

 พัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญให้เข้มแข็งและสำมำรถบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงประสิทธิภำพ 
 พัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบันวิจัยเชี่ยวชำญชั้นน ำระดับโลก เพ่ือก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำร

แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ผู้เชี่ยวชำญหรือโครงกำรวิจัยร่วมกัน และด ำเนินกำรให้เกิดกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีอย่ำงเป็นระบบ  

 ผลักดันให้ผลงำนวิจัยด้ำนอุปกรณ์เซนเซอร์และชุดตรวจวิเครำะห์ทดสอบได้มำตรฐำนที่ยอมรับใน
ระดับสำกล 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 บุคลำกรเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีเซนเซอร์ ที่มีประสิทธิภำพและมีควำมสำมำรถและศักยภำพใน

กำรผลิต กำรวิจัยและกำรพัฒนำ กำรประยุกต์ใช้งำนเทคโนโลยีทำงด้ำนนี้ภำยในประเทศ 
 เครือข่ำยเชี่ยวชำญที่สำมำรถบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันทั้งสถำบันวิจัย และภำคกำรผลิตและบริกำร 

เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้ำนเซนเซอร์ที่ผลิตภำยในประเทศ และสำมำรถ
ส่งออกจ ำหน่ำยได้ในตลำดอำเซียน 

 แนวทำงกำรผลักดันให้อุปกรณ์เซนเซอร์และชุดตรวจวิเครำะห์ทดสอบได้รับกำรยอมรับตำมหลัก
มำตรฐำนสำกล ผ่ำนกำรจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของชุดทดสอบทำงจุล
ชีววิทยำ 

 แนวทำงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง ( Internet of Things: IoTs) ใน
ภำคอุตสำหกรรมของไทย 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีเซนเซอร์ จ ำนวน 150 คน 
 เทคโนโลยีที่ถ่ำยทอดแก่ภำคอุตสำหกรรม จ ำนวน 3 เทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เพ่ิมบุคลำกรเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่มีทั้งควำมรู้เฉพำะทำงและควำมรู้ด้ำนมำตรฐำน
รองรับอุปกรณ์ด้ำนเซนเซอร์ด้ำนต่ำงๆ  

 เพ่ิมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้ำนเซนเซอร์ที่ผลิตภำยในประเทศและสำมำรถส่งออกจ ำหน่ำยในตลำด
อำเซียน 

ผลกระทบ (Impact)  

 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เซนเซอร์ที่ได้รับกำรรับรองตำม
มำตรฐำนระดับสำกล ด้วยบุคลำกรในประเทศที่มีควำมสำมำรถและศักยภำพ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำและก ำกับวิชำกำรสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร นครปฐม 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 หน่วยงำนในภำครัฐ ภำคกำรผลิตและบริกำร และภำคกำรศึกษำ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  (สวทช.) กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงเกษตรศำสตร์และสหกรณ์  
มหำวิทยำลัยมหิดล สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง บริษัทผู้ผลิตและผู้ใช้งำน
อุปกรณ์เซนเซอร์ 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การพฒันาบคุลากรผา่นการถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยเีซนเซอร ์
เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอดเทคโนโลย ี(เทคโนโลย)ี  1 1 1 

บคุลากรทีไ่ดร้ับการถา่ยทอดเทคโนโลย ี(คน)  50 50 50 

การศกึษาวธิวีเิคราะหท์ีไ่ดร้ับการรับรองตามแนวทางปฏบิตัเิพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของชดุทดสอบทางจลุชวีวทิยา   

รายงานศกึษา (ฉบบั)    1 

ชดุทดสอบทีผ่า่นกระบวนการทดสอบ (ชดุ)    3 

การศกึษาแนวทางการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตเพือ่ทกุสรรพสิง่ (Internet of Things: IoTs) ในภาคอตุสาหกรรมของไทย 

รายงานการศกึษา (ฉบบั)    1 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 
 ประสำนงำนหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำน 
 ร่วมกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. งบประมาณด าเนินงาน 6,274,100.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

การพฒันาบคุลากรผา่นการถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้น
เทคโนโลยเีซนเซอร ์

764,000.00 488,000.00 228,000.00 228,000.00 1,708,000.00 

การศกึษาวธิวีเิคราะหท์ีไ่ดร้ับการรับรองตามแนวทาง
ปฏบิตัเิพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของชดุทดสอบทาง
จลุชวีวทิยา  

1,382,100.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 3,382,100.00 

การศกึษาแนวทางการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
อนิเตอรเ์น็ตเพือ่ทกุสรรพสิง่ (Internet of Things: 
IoTs) ในภาคอตุสาหกรรมของไทย 

96,000.00 496,000.00 296,000.00 296,000.00 1,184,000.00 

รวมงบประมาณ 2,242,100.00 1,984,000.00 1,024,000.00 1,024,000.00 6,274,100.00 
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กิจกรรม (7) โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
จากยางพารา (ยางล้อ) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ประเทศไทยเป็นผู้น ำในกำรผลิตและส่งออกยำงพำรำธรรมชำติอันดับ 1 ของโลก ดังนั้นจึงเป็นโอกำส

ที่ดีในกำรพัฒนำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จำกยำงที่มีคุณภำพ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ รวมทั้งพัฒนำกำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จำกยำง หน่วยงำนภำครัฐได้ให้กำรสนับสนุนให้มีกำรใช้
ยำงธรรมชำติในประเทศเพ่ิมมำกขึ้น โดยให้มีกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำง กำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมโดยกำรแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ยำง ซึ่งหำกใช้ปริมำณยำงพำรำเพ่ิมขึ้นเพียง 12% จะสำมำรถเพ่ิม
มูลค่ำของผลิตภัณฑ์ยำงพำรำเพ่ือกำรส่งออกสูงถึง 275,000 ล้ำนบำท และพบว่ำยำงธรรมชำติ 70% ถูกน ำไป
ผลิตเป็นยำงล้อ 

เมื่อพิจำรณำอุตสำหกรรมยำงพำรำภำยในประเทศ ยำงยำนพำหนะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำกำร
ส่งออกสูงสุดของประเทศ ในปีพ.ศ.2556 มีมูลค่ำกำรส่งออก 103,000 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งในตลำด
ยำงล้อโลก 4% และมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 93,000 ล้ำนบำท ยำงยำนพำหนะนั้นประกอบไปด้วย 
ล้อรถยนต์ ล้อเครื่องบิน ล้อรถจักรยำนยนต์ ล้อรถจักรยำน และล้อรถอ่ืนๆ ทั้งยำงนอกและยำงใน รวมถึงยำง
อะไหล่รถยนต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยำงในกลุ่มนี้มีปริมำณกำรใช้ยำงธรรมชำติเป็นวัตถุดิบเกือบร้อยละ 70 โดยใช้
ประมำณ 340,000 ตัน (ข้อมูลของปี 2556) จำกข้อมูลดังกล่ำว เห็นได้ว่ำ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรมี
กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ยำงให้มำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลิตภัณฑ์ยำงล้อที่ส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจำกบริษั ท
ต่ำงชำติ หรือบริษัทร่วมทุนต่ำงชำติถึงร้อยละ 90 ในขณะที่อีก 10% นั้นเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีขนำดกลำงของ
ขนำดเล็ก ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเหล่ำนี้ประสบปัญหำด้ำนประสิทธิภำพในกำรผลิต เนื่องจำกขำดบุคลำกรที่มีองค์
ควำมรู้ที่เพียงพอและเหมำะสม ประกอบกับกำรขำดกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง 

ดังนั้นจึงถือได้ว่ำ ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกรที่เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำง และ
ระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เป็นปัญหำและอุปสรรคที่ส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง จ ำเป็นต้องแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน จริงจัง
และต่อเนื่อง เพ่ือเป็นกำรยกระดับอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงล้อในประเทศอย่ำงเป็นระบบและมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยำงล้อของประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) โดยสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง จึงได้ร่วมมือกับ
หน่วยงำนในภำคกำรศึกษำจัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนเทคโนโลยียำงล้อ โดยตลอดห่วงโซ่มูลค่ำของกำร
ผลิตยำงล้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำหลักสูตรที่ครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่ำของกระบวนกำรผลิตยำงล้อ เพ่ือ
กำรผลิตและพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำงล้อ ซึ่งมีส่วนอย่ำงยิ่งในกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันเพื่อเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงล้อ 

หลังจำกได้ด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำแผนที่น ำทำงและพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงล้อ เมื่อปี พ.ศ. 2554 
กิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรนี้ได้เริ่มด ำเนินกำรขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และต่อเนื่องมำถึงปี พ.ศ.2558 
ประกอบด้วยกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนเทคโนโลยียำงล้อ (โดยตลอดห่วงโซ่มูลค่ำของกำรผลิตยำงล้อ) โดยน ำร่อง 
2 หลักสูตรแรก คือ กำรออกแบบและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับยำงล้อ และกำรควบคุมคุณภำพยำงล้อ ร่วมกับ
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มหำวิทยำลัยมหิดล กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยียำงล้อ ผ่ำนโรงเรียนไซเบอร์ยำงล้อ 
(Tire Cyber School) โดยร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ และมหำวิทยำลัยในเครือข่ำย
เชี่ยวชำญ และต่อเนื่องมำเป็นโครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้แบบ Electronic Module (E-Learning) ใน
โรงเรียนไซเบอร์ยำงล้อร่วมกับบริษัท เลิร์นเทค จ ำกัด และได้จัดท ำพร้อมใช้งำนทั้งหมด 7 บทเรียน ปรำกฏใน
เว็บไซต์ www.thailandtireacademy.com ดังนั้นเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพต่อกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2559 จึงเป็นกำรต่อยอดให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้
ด ำเนินกำรไปแล้ว อันประกอบด้วย กำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นหนึ่งในระบบจัดกำรองค์
ควำมรู้ที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในสถำนประกอบกำรในบริษัทผู้ผลิตยำงล้อ 
นักวิจัย อำจำรย์ นิสิตและนักศึกษำ และผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำงล้อ และกำรจัดเวทีระดม
สมองระหว่ำงผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและนักวิจัย ผู้เชี่ยวชำญและอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำและ
สถำบันวิจัย และกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ให้กับบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรม 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 ผลิตและพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมและ

ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ โดยเบื้องต้น มุ่งเน้นที่อุตสำหกรรมยำงล้อ 
 พัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนนี้ให้เข้มแข็ง เพ่ือกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงเป็นระบบ 
 ผลิตและพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่สำมำรถพัฒนำ

บุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 บุคลำกรเชี่ยวชำญที่ศักยภำพและสำมำรถด ำเนินงำนและแก้ไขปัญหำต่ำงในภำคอุตสำหกรรม 
 เครือข่ำยเชี่ยวชำญที่สำมำรถบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมควำมสำมำรถในกำรผลิตและ

บริหำรจัดกำร แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์เพ่ือแก้ปัญหำให้แก่ภำคกำรผลิตและบริกำร 
 ระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ตำมควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำรที่สำมำรถแก้ปัญหำได้จริง

ในภำคกำรผลิตและบริกำร 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 1 เทคโนโลยี 
 บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยียำงล้อ 50 คน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

  ระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำศักยภำพและช่วยแก้ไขปัญหำทำงปฏิบัติ
ให้แก่ภำคกำรผลิตและบริกำร 

 กำรเชื่อมโยงระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศและภำคกำรผลิตและบริกำร เพ่ือร่วม
แก้ปัญหำให้แก่บริษัทผู้ผลิตยำงล้อ 
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ผลกระทบ (Impact)  

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในประเทศด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำงพำรำ 
(ยำงล้อ) ด้วยระบบจัดกำรองค์ควำมรู้ และเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิตให้แก่ผู้ประกอบกำรโดยอำศัยองค์ควำมรู้
จำกผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำและก ำกับวิชำกำรสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 
 คณะกรรมกำรก ำกับวิชำกำรโครงกำรพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนอุตสำหกรรมและ

ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 หน่วยงำนในภำครัฐ ภำคกำรผลิตและบริกำร และภำคกำรศึกษำ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กรมวิชำกำรเกษตร สถำบันวิจัยยำง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถำบันยำนยนต์ ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม สมำคมยำงพำรำไทย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ แ ละ
มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นต้น 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอดเทคโนโลย ี(เทคโนโลย)ี    1 

บคุลากรทีไ่ดร้ับการถา่ยทอดเทคโนโลย ี(คน)    50 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 
 ประสำนงำนหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำน 
 ร่วมกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. งบประมาณด าเนินงาน 1,791,500.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

การพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างพารา  952,500.00 224,600.00 323,800.00 290,600.00 1,791,500.00 

รวมงบประมาณ 952,500.00 224,600.00 323,800.00 290,600.00 1,791,500.00 
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กิจกรรม (8) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
กำรบริหำรจัดกำรนโยบำย เป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรพัฒนำเสนอแนะเชิงนโยบำย แผน

ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำย ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยองค์ควำมรู้ กระบวนกำร เครื่องมือ และ
ประสบกำรณ์ ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยนั้นสำมำรถน ำไปใช้ได้ทั้งในภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรผลิต
และบริกำร กล่ำวคือ กำรจัดท ำนโยบำยเป็นกลไกส ำคัญในกำรจัดท ำแนวนโยบำยพ้ืนฐำนแห่งรัฐ นโยบำย
ระดับชำติ แผนยุทธศำสตร์ระดับกระทรวง หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนภำคเอกชน ในกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรนโยบำยนั้น นอกจำกปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ปัจจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่หน่วยงำนต่ำงๆ ต้องให้ควำมส ำคัญ โดย วทน. เป็นเครื่องมือหลัก
ในกำรเสริมสร้ำงขีดสำมำรถในกำรแข่งขัน และสร้ำงควำมม่ันคงอย่ำงยั่งยืน  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ในฐำนะ
หน่วยงำนหลักในกำรจัดนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ซึ่งได้น ำเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือประกำศใช้นโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พุทธศักรำช 2555 - 2564) ซึ่งได้
ก ำหนดกรอบกำรขับเคลื่อนประเทศใน 5 ด้ำนคือ 1) พัฒนำงำน วทน. เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงสังคมคุณภำพท่ีมี
ภูมิคุ้มกัน 2) พัฒนำงำน วทน. เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงเศรษฐกิจให้มีคุณภำพ เสถียรภำพโดยมีกำรเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภำค 3) พัฒนำงำน วทน. เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 4) พัฒนำและผลิต
ก ำลังคนด้ำน วทน. เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงประชำกรศำสตร์ และ 5) พัฒนำปัจจัยสนับสนุนด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน วทน. เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

ในกำรนี้ สวทน. โดยสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ต้องเข้ำไปมีบทบำทในกำรร่วมในกำร
สร้ำงเครือข่ำยนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนโยบำย วทน. โดยร่วมมือกับหน่วยงำนเครือข่ำยใน
ภำคเอกชนและสถำบันกำรศึกษำชั้นน ำในต่ำงประเทศ พัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรวิเครำะห์ พัฒนำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำย และกลไกกำรขับเคลื่อนผ่ำนโครงกำรรัฐร่วมเอกชน ผ่ำนโครงกำร “หลักสูตรประกำศนียบัตรกำร
บริหำรจัดกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (Certificate Course 
in Science Technology and Innovation Policy Management for Executive)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะกำรจัดท ำนโยบำย วทน. กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำย กำรวัดผล ประเมินผล และ
กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้บริหำรระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับบริหำรจัดกำรนโยบำย วทน. ผ่ ำนกลไกควำมร่วมมือรัฐร่วม
เอกชน 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 สร้ำงทักษะและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตลอดจนกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ กระบวนกำรติดตำม วัดผล ประเมินผล และวิเครำะห์
ผลกระทบเชิงนโยบำย 
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 พัฒนำแนวทำงกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติกำร และแนวทำงกำรขับเคลื่อนโดยอำศัยกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำค
กำรศึกษำ ภำคกำรผลิตและบริกำร 

 สร้ำงเครือข่ำยนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรผลิตและบริกำร 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
บุคลำกรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรฯ ที่สำมำรถขับเคลื่อนและขยำยผลข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยโดยอำศัยกลไกควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรผลิตและบริกำร 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม จ ำนวน 30 คน 
 เครือข่ำยนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนโยบำย วทน. จ ำนวน 1 เครือข่ำย 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนโยบำย วทน. เพ่ิมขึ้น ทั้งในภำครัฐ ภำค
กำรศึกษำ ภำคกำรผลิตและบริกำร  

 เกิดกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรผลิตและบริกำร ที่สำมำรถ
ขับเคลื่อนนโยบำยต่ำงๆ และน ำไปขยำยผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลกระทบ (Impact)  

 เพ่ิมขีดประสิทธิภำพของโครงกำร/นโยบำย 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
วิธีการ จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ จำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน เพื่อก ำกับ
กำรด ำเนินงำน ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และตำม
พันธกิจของสถำบันฯ  

เครื่องมือ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ของ สวทน.  

ระยะเวลา ประชุมเป็นประชุมทุกๆ 2 เดือน 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร 
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7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 ข้ำรำชกำรผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่น้อยกว่ำระดับบริหำรต้น หรือ อ ำนวยกำรสูง หรือ เชี่ยวชำญ หรือ
เทียบเท่ำ 

 ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดีหรือ
เทียบเท่ำ หรือเป็นอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่น้อยกว่ำระดับรองศำสตรำจำรย์ 

 ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนภำคกำรผลิตบริกำร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 หน่วยงำน/สมำคมภำคอุตสำหกรรม/สมำคมวิชำชีพ 
 มหำวิทยำลัย 
 หน่วยงำนภำครัฐที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดนโยบำย/กำรวิจัยและพัฒนำ/กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

บคุลากรระดบัผูบ้รหิารทัง้ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศกึษา ทีม่คีวามรูด้า้นการ
บรหิารจัดการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม  (คน) 

  30  

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 
 ประสำนงำนหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำน 
 ร่วมกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. งบประมาณด าเนินงาน 3,200,000.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

การพฒันาผูบ้รหิารผา่นหลกัสตูร "การบรหิารจัดการ
นโยบาย วทน. ส าหรับนักบรหิารระดบัสงู" 

960,000.00 1,120,000.00 640,000.00 480,000.00 3,200,000.00 

รวมงบประมาณ 960,000.00 1,120,000.00 640,000.00 480,000.00 3,200,000.00 
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โครงการ (06) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอ์าเซียนและการต่างประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ประเทศไทยมีควำมจ ำเป็นต้องยกระดับคุณภำพกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ เพ่ือรักษำอัตรำกำร

เจริญเติบโตให้เหมำะสมและลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยต้องยกระดับผลิตภำพด้วยองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยค ำนึงถึงสมดุลของกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรกระจำย
ควำมเจริญอย่ำงทั่วถึง และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ปัจจุบันนำนำชำติต่ำง
แสวงหำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประเทศท่ีน ำไปสู่กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์ควำมรู้เพ่ือตอบ
โจทย์ปัญหำและควำมต้องกำรที่มีลักษณะไร้พรมแดนมำกขึ้น ประเทศไทยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนและควำมสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศทั่วโลก ในกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำน 
วทน. เพ่ือประโยชน์ในกำรยกระดับ วทน. ของประเทศให้สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำและควำมต้องกำรของ
สังคมไทยได้ และใช้ วทน. เป็นปัจจัยหนึ่งในกำรกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศให้แน่นแฟ้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)  ได้
ด ำเนินกำรเชิงรุกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ วทน. ระดับอำเซียน โดยได้ริเริ่มจัดท ำกรอบควำมร่วมมือด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับกำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน ในปี 2558 หรือ “ข้อริเริ่มกระบี่ 
(Krabi Initiative)” ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรอำเซียนว่ำด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2553 และที่ประชุมรัฐมนตรีอำเซียนว่ำด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2553 เป็นแนวทำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนและคู่เจรจำ (Dialogue Partners) และเป็น
กรอบนโยบำย (Policy Framework) ส ำหรับจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของอำเซียน (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation หรือ APASTI) ส ำหรับ
ปี 2015 – 2020 

ข้อริเริ่มกระบี่ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะรำยสำขำ (Thematic Track) 8 ด้ำน เพ่ือพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และยกระดับคุณภำพชีวิตของชำวอำเซียนด้วย วิทยำศำสตร์ เทคโนโ ลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่  

(1) นวัตกรรมอำเซียนสู่ตลำดโลก (ASEAN Innovation for Global Market)  
(2) สังคมดิจิทัล สื่อใหม่และเครือข่ำยสังคม (Digital Economy, New Media and Social Networking)  
(3) เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)  
(4) ควำมมั่นคงทำงอำหำร (Food Security)  
(5) ควำมมัน่คงทำงพลังงำน (Energy Security)  
(6) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ (Water Management)  
(7) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจ (Biodiversity for Health 

and Wealth) 
(8) วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Science and Innovation for Life) 
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ข้อริเริ่มกระบี่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกประเทศสมำชิกอำเซียนและคู่เจรจำ และใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนงำนและกิจกรรมควำมร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงอำเซียนและคู่เจรจำ อำทิ สหภำพ
ยุโรป ได้เลือกสำขำควำมม่ันคงทำงอำหำร และควำมม่ันคงทำงพลังงำนน ำร่องกิจกรรมควำมร่วมมือกับอำเซียน 
และที่ประชุมร่วมรัฐมนตรีอำเซียนและยุโรปได้มีมติเห็นชอบเมื่อเดือนเมษำยน 2555 ให้ใช้ข้อเสนอรำยสำขำ 8 
ด้ำนของข้อริเริ่มกระบี่ เป็นยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงอำเซียนและยุโรป 
และสำธำรณรัฐเกำหลี ได้เลือกสำขำควำมม่ันคงทำงอำหำร ควำมม่ันคงทำงพลังงำน กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำ
กรน้ ำ และเทคโนโลยีสีเขียว เป็นสำขำควำมร่วมมือด้ำน วทน. กับอำเซียน เป็นต้น 

อนึ่ง กำรส่งเสริมให้เกิดกำรเชื่อมโยงกันของประชำชนในอำเซียน (People Connectivity) นับเป็น
หนึ่งในควำมร่วมมือที่ส ำคัญ ซึ่งตอบสนองแนวคิดของกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ 
(Community of Action) มีกำรเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงใกล้ชิด (Community of 
Connectivity) รวมทั้งเป็นประชำคมเพ่ือประชำชนอย่ำงแท้จริง (Community of People) ตำมที่ประเทศ
สมำชิกอำเซียนได้ลงนำมในปฏิญญำว่ำด้วยควำมร่วมมืออำเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ 
Bali Concord) ตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2546 สวทน. เห็นว่ำประเทศไทยในฐำนะผู้เริ่มก่อตั้งอำเซียนกว่ำ 47 
ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ควรสำนต่อบทบำทเชิงรุกที่สร้ำงสรรค์ในกำรผลักดันควำมร่วมมือในภูมิภำค โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วยกำรส่งเสริมกำรผลิต พัฒนำ และ
เคลื่อนย้ำยแลกเปลี่ยนบุคลำกรผู้มีควำมสำมำรถด้ำน วทน. ที่ตรงกับควำมต้องกำร เพ่ือยกระดับศักยภำพกำร
แข่งขันของประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน เป็นประชำคมอำเซียนที่เข้มแข็งได้อย่ำงแท้จริงและยั่งยืน 

ดังนั้น เพ่ือผลักดันบทบำทและผลประโยชน์ไทยในเวทีอำเซียน รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่ประธำน
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรจัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร วทน. ของอำเซียน (Advisory Body on 
ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation หรื อ  ABAPAST) ร ะหว่ ำ ง เ ดื อน
มกรำคม 2558 – ธันวำคม 2560 สวทน. ได้ด ำเนินกำรเชิงรุกเพ่ือจัดให้มีนโยบำยที่เหมำะสมในกำรดึงดูด
บุคลำกรผู้มีควำมสำมำรถด้ำน วทน. จำกอำเซียน และประเทศคู่เจรจำให้เข้ำมำช่วยท ำงำนในระบบ วทน. ของ
ประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้ำงโอกำสส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยในกำรเข้ำถึงบุคลำกร วทน. ในอำเซียน 
รวมถึงสร้ำงโอกำสส ำหรับหน่วยงำนวิจัย/นักวิจัยไทยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน วทน. กับหน่วยงำน/นักวิจัย
ในอำเซียน และประเทศคู่เจรจำ โดยได้ริเริ่มกำรปรึกษำหำรือแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร 
วทน. ระดับอำเซียน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน ครั้งที่ 66 (COST-66) 
และรัฐมนตรีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน ครั้งที่ 15 (AMMST-15) ณ ประเทศมำเลเซีย เมื่อวันที่ 9-11 
พฤศจิกำยน 2556 โดย COST-66 และ AMMST-15 เห็นชอบกับข้อเสนอของ สวทน. เห็นชอบให้มีกำรศึกษำ
แนวทำงกำรจัดตั้ง ASEAN Talent Mobility Program โดยได้มอบหมำยให้ สวทน. เป็นหัวหน้ำโครงกำร
ศึกษำสถำนภำพและแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร วทน. ระดับอำเซียน โดยด ำเนินกำรศึกษำ
ร่วมกับคณะท ำงำนที่ประกอบด้วยผู้แทนจำกประเทศอำเซียนทั้ง 10 ประเทศ และน ำร่องโครงกำร ASEAN 
Talent Mobility  

นอกจำกนี้ เพ่ือให้กำรเกิดกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนยุทธศำสตร์อำเซียนและกำรต่ำงประเทศ 
ด้ำน วทน. สวทน. ได้ร่วมกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ จัดท ำยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์ (Science 
Diplomacy) ซึ่งครอบคลุมใน 2 มิติส ำคัญ ได้แก่ 1) วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรทูต (Science for Diplomacy) โดย
ใช้วิทยำศำสตร์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ และ 2) กำรทูตเพ่ือวิทยำศำสตร์ (Diplomacy for 
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Science) โดยใช้วิธีกำรทำงกำรทูตเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์ เน้นประเทศหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร์ (Strategic Countries) ตำมยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศของชำติ  

สวทน. จึงเห็นสมควรด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อำเซียนและกำรต่ำงประเทศด้ำน วทน. 
ในปีงบประมำณ 2559 เพ่ือด ำเนินกำรเชิงรุกในกำรผลักดันบทบำทและผลประโยชน์ประเทศไทยในอำเซียน
และนำนำชำติ รวมถึงกำรท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรจัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร 
วทน .  ขอ งอ ำ เ ซี ย น  ( Advisory Body on ASEAN Plan of Action on Science, Technology and 
Innovation หรือ ABAPAST) ดังกล่ำวข้ำงต้น และเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations Committee on Science and 
Technology for Development หรือ UN-CSTD) ระหว่ำงปี 2558 – 2562 ตลอดจนบูรณำกำรกำรด ำเนิน
นโยบำย วทน. ด้ำนกำรต่ำงประเทศ กับกระทรวงกำรต่ำงประเทศและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ิมบทบำทเชิงรุกของประเทศไทยในกำรริเริ่ม ผลักดัน และขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำน วทน. ในเวที

อำเซียนที่ประเทศไทยได้เคยริเริ่มนโยบำยไว้ให้ส ำเร็จผลเป็นรูปธรรม เน้นกำรขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ 
และ ASEAN Talent Mobility 

 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรทูตวิทยำศำสตร์ (Science Diplomacy) ส ำหรับประเทศเป้ำหมำย 
7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร เยอรมนี เบลเยียม จีน ญี่ปุ่น และเกำหลีใต้ ร่วมกับ
หน่วยงำนพันธมิตรในภำครัฐ เอกชนและภำคกำรศึกษำ โดยเน้น (1) ด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรและ
นวัตกรรมอำหำร (เน้น Food Innopolis) (2) วทน. เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate 
Change) (3) กำรพัฒนำก ำลังคนที่มีทักษะ (4) STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) (5) กำรส่งเสริมผู้ประกอบผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) (6) กำร
ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบกำรรำยใหม่ (Startup Entrepreneurs) และ (7) กำรสร้ำงผู้จัดกำรนวัตกรรม 
(Innovation Manager) ให้เกิดข้ึนในประเทศไทย 

 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้แทนประเทศไทยและด ำเนินกำรเชิงรุกในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำร
จัดท ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร วทน. ของอำเซียน (ABAPAST) และผู้แทนไทยในคณะกรรมกำร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำขององค์กำรสหประชำชำติ  (UN-CSTD) เน้นเชื่อมโยง
ภำครัฐ เอกชนและมหำวิทยำลัย เพื่อเสริมสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบุคลำกร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในสำขำที่ไทยต้องกำรรับและถ่ำยทอดสู่กำรใช้งำนเชิงพำณิชย์ 

 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 แผนงำนที่มีควำมชัดเจนในกำรก ำหนดท่ำทีไทยในกำรผลักดัน วทน. ในภูมิภำคอำเซียนและเวที

นำนำชำติ และมีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงประชำคมอำเซียน ด้ำน วทน. เกิดเครือข่ำย
หุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ระหว่ำงไทยกับนำนำชำติ และเพ่ิมบทบำทของไทยในกำรมีส่วนแก้ปัญหำร่วม
ของภูมิภำคและของโลก เกิดภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศในระดับภูมิภำค และนำนำชำติ ซึ่งจะส่งผล
ต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันและ
ควำมมั่นคงของชำติในระยะยำว 
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 กลไกกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคกำรศึกษำและเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน วทน. เพ่ือเสริมสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบุคลำกร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในสำขำท่ีไทยต้องกำรรับและถ่ำยทอดสู่กำรใช้งำนเชิงพำณิชย์ 

 กิจกรรม/โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศตำมแผนยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์ ที่มีเป้ำหมำย
และผู้รับประโยชน์ที่ชัดเจน ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยร่วม และกำรพัฒนำนวัตกรรม 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 แผนปฏิบัติกำรและกำรด ำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนควำมร่วมมือด้ำน วทน. กับ 7 ประเทศ ได้แก่ 

(1) แผนกำรขับ เคลื่ อนควำมร่ วมมื อ  STEM Education for Workforce กับ  New York 
Academy of Sciences ของสหรัฐอเมริกำ 

(2) เกิดเครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. ร่วมกับสหรำชอำณำจักรผ่ำนโครงกำร Thailand – UK 
Newton Fund 

(3) แผนกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม วทน. ส ำหรับ SMEs ร่วมกับเยอรมนี 
(4) กำรฝึกอบรม Innovation Manager ร่วมกับเบลเยี่ยม 
(5) Thailand – China STI Policy Joint Research on Entrepreneurship policy and 

Startup development ร่วมกับจีน 
(6) แผนกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม วทน. ส ำหรับ SMEs ร่วมกับญี่ปุ่น 
(7) แผนกำรด ำเนินงำนกำรให้ทุนกำรศึกษำวิจัยร่วมกับ Ministry of Science, ICT and Future 

Planning ของเกำหลีใต ้

 กลไกกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคกำรศึกษำของไทย ในกำร
ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์ระดับรัฐต่อรัฐ ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยร่วม 
และกำรพัฒนำนวัตกรรม 

 กิจกรรม/โครงกำรควำมร่วมมือตำมแผนยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์ น ำร่องกับประเทศ 
สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร เยอรมนี เบลเยียม จีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ ภูมิภำคอำเซียน และ 
UNCTAD 

 มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำหน้ำที่ดูแลงำนกำรทูตวิทยำศำสตร์ (Science Diplomacy Desk Office (SDDO) เพ่ือ
ท ำหน้ำที่ประสำนงำน รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล ตลอดจนมีกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลข่ำวกรองด้ำน
กำรทูตวิทยำศำสตร์  

 กำรเข้ำร่วมและมีบทบำทน ำในกำรประชุมและกิจกรรมที่เก่ียวข้องด้ำน วทน. ในเวทีระหว่ำงประเทศ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดกำรเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชำญไทยและต่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำก ำลังคน วทน. ตำมเป้ำหมำย 
15:10,000 และส่งเสริมสนับสนุนกำรลงทุนด้ำน วทน. ตำมเป้ำหมำย 1% ต่อ GDP ของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ และนโยบำยรัฐบำล 

ผลกระทบ (Impact)  

 ยกระดับงำนด้ำน วทน. ของไทยให้ก้ำวหน้ำ และเพ่ิมบทบำทของ วทน. ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมไทย โดยอำศัยควำมร่วมมือกับมิตรประเทศ 
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5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์ 

และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สวทน. ไตรมำสละ 1 ครั้ง 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลำ กลุ่มประเทศอำเซียน สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร เยอรมนี เบลเยียม 

จีน ญี่ปุ่น และเกำหลีใต้ 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (กรมเศรษฐกิจ

ระหว่ำงประเทศ ส ำนักนโยบำยและแผน ส ำนักพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และกรมภูมิภำคต่ำงๆ )
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย หน่วยนโยบำย วทน. ในประเทศอำเซียน
และคูเ่จรจำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน รวมถึงเครือข่ำยอำเซียน-ยุโรปและองค์กรระหว่ำงประเทศต่ำงๆ 
อำทิ UNCTAD, ESCAP, UNESCO, FAO, OECD, APEC เป็นต้น ตลอดจนมหำวิทยำลัยวิจัย และมหำวิทยำลัย
ภูมิภำคในเครือข่ำยของ สวทน. 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(1) โครงการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานการทตูวทิยาศาสตร ์(Thailand Science Diplomacy Program for STI Global Partnership) 

จัดท าแผนปฏบิตักิารความรว่มมอืและด าเนนิกจิกรรมขบัเคลือ่นความรว่มมอืดา้น วทน. กบั 7 ประเทศ ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร 
เยอรมน ีเบลเยีย่ม จนี ญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้

แผนยทุธศาสตรก์ารทตูวทิยาศาสตรเ์พือ่เพิม่ขดีความสามารถของประเทศ 1 2 2 2 

จัดท าขอ้มลูขา่วกรองดา้นการทตูวทิยาศาสตรข์องประเทศเป้าหมาย ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร เยอรมน ีเบลเยยีม จนี ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้และภมูภิาคอาเซยีน 

รายงานขอ้มลูขา่วกรองดา้นการทตูวทิยาศาสตร ์7 ประเทศ และภมูภิาคอาเซยีน 2 2 3 1 

Innovation Partnership Program for SMEs and Startup น ารอ่งเพือ่พฒันากลไกการจับคูธ่รุกจิเทคโนโลยแีละนวตักรรมส าหรับ SME และ 
Startup รว่มกบั เยอรมน ีเบลเยีย่ม และญีปุ่่ น 

เกดิการจับคูค่วามรว่มมอืกบัหน่วยงานเป้าหมายอยา่งนอ้ย 5 โครงการ 1 1 2 1 

เกดิเครอืขา่ยนักวจัิยนโยบาย วทน. รว่มกบัสหราชอาณาจักรและบทความวจัิยอยา่ง
นอ้ย 2 ฉบบั 

 1 1  

ปฏบิตัหินา้ทีผู่แ้ทนประเทศไทยในคณะกรรมการ UN-CSTD และเวทนีานาชาตอิืน่ๆ ทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

ขอ้เสนอการก าหนดทา่ทไีทยในเวท ีUN-CSTD และเวทนีานาชาตอิืน่ๆ ทีไ่ดร้บั
มอบหมาย อยา่งนอ้ย 1 ขอ้เสนอ 

  1  

การฝึกอบรม UNCTAD Financing Innovation Training Course ในประเทศไทย 1    

(2) โครงการ ASEAN Talent Mobility 

พฒันา ASEAN Talent Mobility Platform 

แผนด าเนนิงานในการจัดตัง้ศนูยป์ระสานงาน ASEAN Talent Mobility (ฉบบั)    1 

ระบบฐานขอ้มลู ATM และ ATM Web Portal (ระบบ)    1 

โครงการทีก่อ่ใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยบคุลากร วทน. ระหวา่งไทยและประเทศ
อาเซยีนและคูเ่จรจา (โครงการ) 

   6 

ด าเนนิการขบัเคลือ่นกจิกรรม ASEAN STI Forum (ASTIF) 

เกดิการจัดกจิกรรม ASEAN STI Forum ครัง้ที ่1 (ครัง้)    1 

ปฏบิตัหินา้ทีผู่แ้ทนประเทศไทยในฐานะประธาน ABAPAST 

ขอ้เสนอการก าหนดทา่ทไีทยในเวท ีABAPAST, ASEAN COST และ ASEAN S&T 
Ministerial Meeting (ขอ้เสนอ) 

   1 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำรจะท ำใน 2 ระดับ ได้แก่ 
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(1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ และข้อมูลข่ำวกรอง ในข้อ ด ำเนินกำรโดย สวทน. และกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ โดยกำรจัดตั้งคณะท ำงำนร่วม  

(2) กำรขับเคลื่อนกิจกรรมน ำร่อง โครงกำร Thailand STI Global Partnership โครงกำร ASEAN 
Talent Mobility และโครงกำร SME Innovation Partnership ด ำเนินกำรโดย สวทน. ร่วมกับศูนย์
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน สถำนทูตไทยใน
ต่ำงประเทศ และสถำนทูตต่ำงประเทศในไทย 

10. งบประมาณด าเนินงาน 13,061,000.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

(1) โครงการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานการทตูวทิยาศาสตร ์(Thailand Science Diplomacy Program for STI Global Partnership) 

 จัดท าแผนปฏบิตักิารความรว่มมอืและด าเนนิ
กจิกรรมขบัเคลือ่นความรว่มมอืดา้น วทน. กบั 7 
ประเทศ ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร 
เยอรมน ีเบลเยีย่ม จนี ญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้ 

 จัดท าขอ้มลูขา่วกรองดา้นการทตูวทิยาศาสตรข์อง
ประเทศเป้าหมาย ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา สหราช
อาณาจักร เยอรมน ีเบลเยยีม จนี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้
และภมูภิาคอาเซยีน 

 Innovation Partnership Program for SMEs and 
Startup น ารอ่งเพือ่พฒันากลไกการจับคูธ่รุกจิ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมส าหรับ SME และ 
Startup รว่มกบั เยอรมน ีเบลเยีย่ม และญีปุ่่ น 

 ปฏบิตัหินา้ทีผู่แ้ทนประเทศไทยในคณะกรรมการ 
UN-CSTD และเวทนีานาชาตอิืน่ๆ ทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 

7,267,600.00 448,000.00 392,200.00 409,200.00 8,462,000.00 

(2) โครงการ ASEAN Talent Mobility 

 พฒันาASEAN Talent Mobility Platform 
 ขบัเคลือ่นกจิกรรม ASEAN STI Forum (ASTIF) 
 ปฏบิตัหินา้ทีผู่แ้ทนประเทศไทยในฐานะประธาน 

ABAPAST 

1,594,200.00 958,500.00 1,459,900.00 531,400.00 3,090,300.00 

รวมงบประมาณ 8,861,800.00  1,406,500.00 1,852,100.00   940,600.00  13,061,000.00 
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2. แผนงานพื้นฐาน 
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โครงการ (07)  โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ วทน. 
ระดับชาต ิ

1. เหตุผลความจ าเป็น 
นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ได้

ผ่ำนมติเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2555 โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรและแผนงบประมำณด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ คณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) และด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 

นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ได้
อัญเชิญ “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นปรัชญำในกำรน ำทำงในกำรพัฒนำควบคู่ไปกับอนำคตของ
ประเทศที่มี “วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนำประเทศไทย” เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจที่มีกำรขยำยตัวอย่ำง มีคุณภำพและมีเสถียรภำพตลอดจนมีกำรกระจำย
ประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยแก้ไขปัญหำด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทยที่ยังคงอยู่จำกกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ และชี้น ำแนวทำงในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนที่ควรให้ควำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต เพ่ือให้กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีประสิทธิภำพ สำมำรถขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐำนควำมรู้และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพและสุขภำวะของประชำชน กำรสร้ำงเสริมสังคมฐำนควำมรู้ และสร้ำงเสริมขีด

ควำมสำมำรถของท้องถิ่นและชุมชน ให้เกิดโอกำสกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยกำร
เชื่อมโยงบทบำทพ้ืนที่ ท้องถิ่น ชุมชน ในกำรเพ่ิมศักยภำพที่มีกำรเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยเป็นฐำนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ คุณภำพชีวิต น ำไปสู่กำรพ่ึงพำตนเองและลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำยำกจน 

 เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและภำพรำยสำขำ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงคุณค่ำ 
และนวัตกรรมรำยสำขำ มีกำรวำงแผนและกำรปรับตัวต่อควำมเปลี่ยนแปลงและกำรกีดกันทำงกำรค้ำ 
ให้มีโครงสร้ำงเศรษฐกิจสีเขียวและคุณค่ำของสินค้ำและบริกำรบนฐำนควำมรู้วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

 เพ่ือสร้ำงแบบจ ำลองพยำกรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรปรับตัว กำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรพัฒนำให้
เกิดควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพควบคู่กับกำร
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐำนที่มั่นคงของกำรพัฒนำประเทศและกำรด ำรงชีวิตของคนไทยใน
อนำคต 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 ด้ำนสังคม - พัฒนำคุณภำพ สุขภำพของประชำชนคนไทย พัฒนำแผนชุมชนนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำแผนชุมชนไปใช้ประกอบกำรจัดสรรงบประมำณ 
 ด้ำนเศรษฐกิจ - ยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพโดยกำรใช้ วทน . 

ภำยในประเทศ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงคุณค่ำและนวัตกรรมโดยกำรใช้ วทน . ภำยในประเทศ ส่งเสริม
กำรวำงแผนและกำรปรับตัวต่อควำมเปลี่ยนแปลงและกำรกีดกันทำงกำรค้ำโดยใช้  วทน . 
ภำยในประเทศ 

 ด้ำนพลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมกำรพัฒนำแบบจ ำลองพยำกรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำรพัฒนำและใช้ วทน . ภำยในประเทศเพ่ือกำร
ปรับตัว (Adaptation Technology) และเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรพัฒนำ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 แผนงำน/โครงกำรที่มีประเด็นด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำชกำรส่วนภูมิภำคประจ ำจังหวัด และองค์กรภำคเอกชน ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 
จ ำนวนอย่ำงน้อย 4 แผนงำน/โครงกำร 

 ชุมชนนวัตกรรม (เช่น เทศบำล สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน) ซึ่งใช้ วทน. ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนอย่ำงยั่งยืน อย่ำงน้อย 10 แห่ง 

 ข้อเสนอนโยบำยกำรสร้ำงชุมชนนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วย วทน. 1 เรื่อง 

 นิตยสำร Horizon จ ำนวน 4 ฉบับ/ปี 
 รำยงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมสำขำเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจ (สำขำข้ำว และอำหำรแปรรูป) 
 รำยงำนกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี  
 รำยงำนกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรทำงเทคโนโลยีเบื้องต้นของกลุ่มผู้ประกอบกำรเครื่องจักร

ส ำหรับกระบวนกำรสีข้ำวขนำดเล็ก 
 รำยงำนกำรพัฒนำบทบำท วทน. เพื่อเพ่ิมมูลค่ำและยกระดับกำรจัดข้ำวหอมมะลิอินทรีย์    
 รำยงำนผลกำรขับเคลื่อน วทน. ในสำขำเครื่องมือแพทย์  
 รำยงำนแนวทำงกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศไทย ช่วงกำรจัดตั้งธุรกิจ

ใหม่ด้วยกระบวนกำรบ่มเพำะธุรกิจ 
 รำยงำนแนวทำงกำรยกระดับอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ด้วย วทน. 

 เกิดเครือข่ำยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภำพ 
 มีระบบบริหำรจัดกำรกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน และ/หรือ ปัจจัยเอื้อที่มีประสิทธิภำพ 
 เกิดหน่วยงำน หรือ องค์กร ที่มีบทบำทบริหำรองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ 
 รำยงำนกำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนนำโนเทคโนโลยี 
 แผนที่น ำทำงกำรวิจัยและพัฒนำนำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology Roadmap)  
 วำระกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D Agenda)  
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 เทคโนโลยีฐำน (Platform Technology)  
 ภำพรวมแผนที่น ำทำง (Integrated Roadmap) กำรวิจัยและพัฒนำนำโนเทคโนโลยี  
 กรอบนโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย 

 รำยงำนจ ำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน / รำยงำนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี CTCN 
 รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมภำยได้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ประเด็นกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน CTCN 
 ฐำนข้อมูลเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 ผลกำรศึกษำกำรประเมินควำมต้องกำรเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ

ประเทศไทย (Technology Needs Assessment: TNA) ได้มีกำรน ำไปปฏิบัติในหน่วยงำน / โครงกำร
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส ำหรับประเทศไทย 
(Technology Action Plan: TAP) ด้ำนกำรปรับตัว (Adaptation) และกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
(Mitigation) ที่พร้อมเข้ำ ครม. 

 รำยงำนกำรประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (PEF) และองค์กร (OEF) พร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำยด้ำน วทน. ที่มีผลต่อกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลไกกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ และคณะรัฐมนตรี  

 คู่มือกำรประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และองค์กร จำกโครงกำรน ำร่องระยะท่ี 1 และ 2  
 แผนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำชกำรส่วนภูมิภำคประจ ำจังหวัด และองค์กร
ภำคเอกชน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) และสำมำรถขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรที่มีประเด็นด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 

 เครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งจำกภำครัฐ 
ภำคเอกชน และองค์กรต่ำงๆ 

 เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่สำมำรถน ำแผนปฏิบัติกำรตำมสำขำ เป้ำหมำยด้ำน
เศรษฐกิจ ไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของหน่วยงำน 

 กำรผลักดันและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรตำมสำขำเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจของหน่วยงำน โดยกำรใช้
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 จ ำนวนงำน วทน. ที่ถูกน ำไปใช้สนับสนุนกำรยกระดับและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในสำขำ
เป้ำหมำย 

 จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
และผลิตภำพในสำขำเป้ำหมำย 

 จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมมูลค่ำและสร้ำงนวัตกรรมในสำขำ
เป้ำหมำย 

 ธุรกิจอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพขยำยตัว  
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 อุตสำหกรรมเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของนโยบำยกำรพัฒนำนำโนเทคโนโลยี 
 ยกระดับคุณภำพสังคม สุขภำพ และกำรแพทย์ ด้วยนำโนเทคโนโลยี โดยกำรพัฒนำวัสดุผลิตภัณฑ์ 

อุปกรณ์ ด้วยนำโนเทคโนโลยี  
 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของภำคกำรเกษตร และอุตสำหกรรมกำรผลิต ที่ตอบสนองตรงควำมต้องกำร

ของสังคม และตลำดด้วยนำโนเทคโนโลยี  
 ประเทศไทยเป็นผู้น ำด้ำนกำรศึกษำ และกำรวิจัยด้ำนนำโนเทคโนโลยีของภูมิภำคอำเซียน 
 เกิดมีกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีวัสดุในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ขึ้นภำยในประเทศ 
 กำรพัฒนำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
 เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่สำมำรถน ำกลไกกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภำยใต้ UNFCCC ผ่ำน NDE ไปด ำเนินงำนได้ 
 เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ และกำรน ำไปใช้จริง 
 ประเทศไทยมีฐำนข้อมูลวัฎจักรชีวิตระดับชำติที่มีคุณภำพ และจะเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน วทน. 

(Soft infrastructure) ของประเทศในอนำคต 
 เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรปรับปรุงคุณภำพฐำนข้อมูลวัฏจักรชีวิต

ระดับประเทศ (National Life Cycle Database) และเกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 มีแนวทำงในกำรประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และขององค์กรสอดคล้องตำมบริบทของ

ประเทศไทย 
 ภำคเอกชนมีแนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ส่งออกให้มีมำตรฐำนสูงขึ้นและปรับตัวเพ่ือรับมือกับ

มำตรกำร Single Market for Green Product ของสหภำพยุโรป 
 ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

และองค์กรมำกข้ึน 
 อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยสำมำรถเข้ำไปมีศักยภำพในกำรผลิตชิ้นส่วนของยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

ผลกระทบ (Impact)  

 ประชำชนในพื้นท่ีเป้ำหมำยมีรำยได้ ชุมชนมีกำรจ้ำงงำนและผลิตภำพเพ่ิมข้ึน 

 ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีได้รับกำรแก้ไขด้วย วทน. 
 ประเทศมีกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ด้วย วทน.

มีควำมรอบรู้ และมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร กำรผลิตและบริกำรของประเทศ 
 มีกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ 
 ประเทศไทยมุ่งหน้ำสู่เศรษฐกิจสีเขียวและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจ คุณภำพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 ประเทศไทยมีแนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำนำโนเทคโนโลยีที่ชัดเจน ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ

ประเทศ 
 เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีวัสดุขึ้นในประเทศซึ่งช่วยลดต้นทุนกำรผลิตของ

อุตสำหกรรมในประเทศ 
 ประเทศไทยมีกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน มีควำม

รอบรู้และมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่ำจะ
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เป็นภำคกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ภำคพลังงำน เป็นต้น และมีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจ ำกัด
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ประเทศไทยมีกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน มีควำม
รอบรู้และมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่ำจะ
เป็นภำคกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ภำคพลังงำน เป็นต้น และมีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจ ำกัด
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ช่วยยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน วทน. ด้ำนกำรประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) และเป็นศูนย์กลำง
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

 รักษำมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product) ไปยังสหภำพยุโรปและประเทศ
คู่ค้ำที่ส ำคัญ และสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำระดับ Niche Market 

 หำกสำมำรถรักษำฐำนตลำดส่งออกเดิมไว้ได้ จะท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมและมี
แนวโน้มจ้ำงแรงงำนเพ่ิมข้ึนในอนำคต  

 สำมำรถลดต้นทุนในกระบวนกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำ เกิดนวัตกรรมของสินค้ำที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 องค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมขององค์กร (OEF) มีภำพลักษณ์ที่ดี
ในกำรเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีเป็นประเภทโรงแรม สนำมบิน รถไฟฟ้ำจะเป็นกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Tourism) ของประเทศไทยอีกทำงหนึ่ง 

 ช่วยยกระดับของอุตสำหกรรมยำนยนต์ของประเทศไทย 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 กำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยเดือน/รำยไตรมำส 
 คณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร / คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร / อนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำย

และแผน วทน. แห่งชำติ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร เชียงใหม่ เชียงรำย สมุทรสำคร สระบุรี สงขลำ ระยอง จันทบุรี ตรำด ขอนแก่น 

และนครรำชสีมำ 

7. กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 องค์กำรภำครัฐ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ และ ประชำชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 องค์กำรภำครัฐ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ และ ประชำชน 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กจิกรรม (1) ขบัเคลือ่นนโยบายและแผน วทน. แหง่ชาตฉิบบัที ่1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบัภมูภิาค และ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(1) แผนงาน/โครงการทีม่ปีระเด็นดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของ 
จังหวดั กลุม่จังหวดั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ราชการสว่นภมูภิาคประจ าจังหวดั 

 1 แผนงาน/
โครงการ 

1 แผนงาน/
โครงการ 
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กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และองคก์รภาคเอกชน ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและแผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมแหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2555 – 2564) (ภาคเหนอื) 

(2) ชมุชนนวตักรรม (เชน่ เทศบาล สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน) ซึง่ใช ้วทน. ในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนอยา่งยั่งยนื (ภาคเหนอื) 

 2 แหง่ 4 แหง่  

(3) แผนงาน/โครงการทีม่ปีระเด็นดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของ 
จังหวดั กลุม่จังหวดั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ราชการสว่นภมูภิาคประจ าจังหวดั 
และองคก์รภาคเอกชน ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและแผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมแหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2555 – 2564) (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 

  2 แผนงาน/
โครงการ 

 

(4) ชมุชนนวตักรรม (เชน่ เทศบาล สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน) ซึง่ใช ้วทน. ในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนอยา่งยั่งยนื (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื) 

   2 แหง่ 

(5) ชมุชนนวตักรรม (เชน่ เทศบาล สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน) ซึง่ใช ้วทน. ในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนอยา่งยั่งยนื (ภาคใต)้ 

   2 แหง่ 

(6) ขอ้เสนอนโยบายการสรา้งชมุชนนวตักรรมเพือ่การพฒันาอยา่งยั่งยนืดว้ย วทน.   1 เรือ่ง  

(7) นติยสาร Horizon 1,500 เลม่ 1,500 เลม่ 1,500 เลม่ 1,500 เลม่ 

(8) PMP newsletter 500 เลม่ 500 เลม่ 500 เลม่ 500 เลม่ 

กจิกรรม (2) การใช ้วทน. เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิรายสาขา 

(1) จัดท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี วทน. ดา้นเศรษฐกจิ (STI Action Plan) 

รายงานแผนปฏบิตักิารประจ าปี สาขาขา้วและอาหารแปรรปู (ฉบบั)       1 

(2) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. ในสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

รายงานผลการขบัเคลือ่น วทน. ในสาขาเครือ่งมอืแพทย ์(ฉบบั)       1 

(3) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาขา้ว 

รายงานการสง่เสรมิการผลติเมล็ดพนัธุข์า้วคณุภาพด ี(ฉบบั) 1      1 

รายงานการศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการทางเทคโนโลยเีบือ้งตน้ของกลุม่
ผูป้ระกอบการเครือ่งจักรส าหรับกระบวนการสขีา้วขนาดเล็ก (ฉบบั) 

  1     

รายงานการพฒันาบทบาท วทน. เพือ่เพิม่มลูคา่และยกระดบัการจัดขา้วหอมมะลิ
อนิทรยี ์(ฉบบั) 

  1     

(4) การยกระดบั SMEs ดว้ย วทน. 

รายงานแนวทางการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย ชว่ง
การจัดตัง้ธรุกจิใหมด่ว้ยกระบวนการบม่เพาะธรุกจิ (ฉบบั) 

  1     

(5) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาทอ่งเทีย่ว 

รายงานแนวทางการยกระดบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ดว้ย วทน. (ฉบบั)     1   

กจิกรรม (3) ขบัเคลือ่นกรอบนโยบายการพฒันาเทคโนโลยฐีาน (Platform Technology) ของประเทศไทย 

(01) กรอบนโยบายเทคโนโลยรีายสาขา (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

ขบัเคลือ่นการพฒันาอตุสาหกรรมฐานชวีภาพ สนับสนุนเครอืขา่ยพฒันากจิกรรม/
โครงสรา้งพืน้ฐาน/ปัจจัยเอือ้/ธรุกจิเทคโนโลยชีวีภาพ (สถาบนั) 

   2 

(02) โครงการขบัเคลือ่นกรอบนโยบายการพฒันานาโนเทคโนโลยขีองประเทศไทย 

รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ สถานภาพและความตอ้งการดา้นนาโนเทคโนโลย ี
2557-2558 (ฉบบั) 

 1   

จัดการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่รับทราบความตอ้งการเชงิลกึ ขบัเคลือ่นกรอบ
นโยบายการพฒันานาโนเทคโนโลยขีองประเทศไทย (ครัง้) 

  1  

ขอ้เสนอดา้นการสนับสนุนการขบัเคลือ่นกรอบนโยบายการพฒันานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย (ฉบบั) 

   1 

(03) แผนทีน่ าทางการวจัิยและพฒันานาโนเทคโนโลย ี(Nanotechnology Roadmap) ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2560-2564 

หนังสอื NanoTRM3 (ฉบบั)    1 

(04) การขบัเคลือ่นการพฒันาเทคโนโลยวีสัดขุองประเทศไทย 

กรอบนโยบายการพฒันาเทคโนโลยวีสัดขุองประเทศไทย (ฉบบั)   1  

กจิกรรม (4) การพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยพีลงังานและสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 

(1) โครงการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

1.1 โครงการบรหิารจัดการกลไกการพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Thailand NDE) ภายใตก้รอบอนุสญัญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

    

รา่งการตดิตามและเมนิผลโครงการทีไ่ดก้ารสนับสนุนจาก CTCN     1 

สรปุการพจิารณาโครงการทีข่อรับการ สนับสนนุจาก CTCN   1  1 

รายงานการประชมุคณะท างานเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศดว้ย วทน.  1 1 1 1 

การจัดท าฐานขอ้มลูเทคโนโลยดีา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ     1 

การวเิคราะหแ์ละเสนอแนะเชงินโยบายดา้น วทน. ในการผลกัดนังานด าเนนิงานตาม
นโยบายและแผน วทน. โดย ศ.ดร. นักสทิธ ์ควูฒันาชยั)  

1 1 1 1 

รายงานการเขา้รว่มสนับสนุนในคณะเจรจาประเทศไทยเพือ่ผลกัดนัยทุธศาสตร ์วทน. 
ของไทย และบทบาท NDE ในประชมุรัฐภาคกีรอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

1  1  

1.2 การขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยเีพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

    

ขบัเคลือ่นผลการศกึษาการประเมนิความตอ้งการเทคโนโลยเีพือ่รองรับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย (Technology Needs Assessment: 
TNA) และแผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยเีพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ส าหรับประเทศไทย (Technology Action Plan: TAP) ทัง้ดา้นการปรับตวั 
(Adaptation) และการลดกา๊ซเรอืนกระจก (Mitigation) โดยเกดิแผนงาน / โครงการ
ทีม่ปีระเด็นดา้นการพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

  2  

เตรยีมแผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยเีพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ส าหรับประเทศไทย (Technology Action Plan: TAP) ดา้นการปรับตวั (Adaptation) 

 1   
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กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และการลดกา๊ซเรอืนกระจก (Mitigation) แผนปฎบิตักิารฯ ผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งนอ้ย 1 คณะ 

(2)  โครงการขบัเคลือ่นนโยบายฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้มของประเทศไทย ระยะที ่2     

รายงานการประเมนิฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้มระยะที ่2 มผีลติภัณฑเ์พิม่เตมิจากเดมิ อยา่ง
นอ้ย 3 ผลติภัณฑ ์  

     1 

รายงานการประเมนิฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้มขององคก์รและโครงการน ารอ่ง       1 

เอกสารเผยแพร ่เรือ่งฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์ระยะที ่1   1    

เอกสารเผยแพร ่เรือ่งฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑแ์ละองคก์ร       1 

(3) การจัดท าแผนทีน่ าทางการพฒันาเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า
ส าหรับประเทศไทย 

    

รายงานการศกึษาแผนทีน่ าทางการพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นยานยนต์
ไฟฟ้า 

   1 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 รวบรวม จัดท ำข้อมูลแผนงำน/โครงกำร ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ประสำน ติดตำมข้อมูลแผนงำน/โครงกำร ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/โครงกำร ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 จัดประชุม/สัมมนำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 จัดท ำรำยงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

10. งบประมาณด าเนินงาน 20,970,725.40 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

(01) ขบัเคลือ่นนโยบายและแผน วทน. แหง่ชาติ
ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสูก่ารปฏบิตัใิน
ระดบัภมูภิาค และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

1,472,908.40 2,861,045.00 1,278,190.00 844,060.00 6,456,203.40 

(02) การใช ้วทน. เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิราย
สาขา 

3,060,628.00 1,956,080.00 548,880.00 654,960.00 6,220,548.00 

(03) ขบัเคลือ่นกรอบนโยบายการพฒันา
เทคโนโลยฐีาน (Platform Technology) ของ
ประเทศไทย 

188,000.00 1,439,000.00 444,000.00 651,784.00 2,722,784.00 

(04) การพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยพีลงังาน
และสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 

1,201,290.00 1,418,050.00 1,625,300.00 1,326,550.00 5,571,190.00 

รวมงบประมาณ 5,922,826.40 7,674,175.00 3,896,370.00 3,477,354.00 20,970,725.40 
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กิจกรรม (1) ขับเคลื่อนนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสู่
การปฏิบัติในระดับภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. เหตุผลความจ าเป็น 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ได้ประกำศ ใน  

รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่ 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยระบุเหตุผล
ในกำรประกำศใช้โดยสรุปว่ำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคมฐำนควำมรู้และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ แต่ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขำด
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อให้ประชำชนคนไทยคิด
อย่ำงมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้ ตลอดจนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีองค์
ควำมรู้ใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตและบริกำรของประเทศ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้
พระรำชบัญญัติว่ ำด้ วยวิ ทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชำติ  พ.ศ.  2551 ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) จัดท ำนโยบำยและแผน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชน ด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำยและแผน และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐให้
เน้นไปตำมนโยบำยและแผนดังกล่ำว 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)  ในฐำนะ
ฝ่ำยเลขำนุกำรของ กวทน. ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้จัดท ำนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ที่เชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ แผนยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นหลักที่คำดว่ำจะ
มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศใน 10 ปีข้ำงหน้ำ ได้แก่ สังคมและวิถีชีวิต สุขภำพ กำรกระจำยควำมเจริญ 
เศรษฐกิจและกำรค้ำ ภูมิรัฐศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และภำวะโลกร้อน พลังงำนยั่งยืน เกษตร
อำหำร และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลกำรพัฒนำประเทศที่ผ่ำนมำ 
และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) มุ่งแก้ไขปัญหำในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทยในอดีตที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และชี้น ำแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศด้วยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือก้ำวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐำนควำมรู้ในอนำคต ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ พัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้มีปริมำณและคุณภำพเพ่ิมขึ้น ลดกำร
พ่ึงพำผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ ส่งเสริมให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรลงทุน
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีควำมรอบรู้และควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสำมำรถใช้
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตของตนเอง คณะรัฐมนตรีได้ให้ควำม
เห็นชอบนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) เมื่อ
วันที่ 17 เมษำยน 2555 
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สวทน. จึงเห็นควรส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัด จังหวัด รำชกำรส่วนภูมิภำคประจ ำจังหวัด และองค์กร
ภำคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบำล และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีควำมร่วมมือและบูรณำกำรกำรน ำนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติไปสู่กำรปฏิบัติจริง โดยจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ของกลุ่มจังหวัดจังหวัด 
ท้องถิ่น ส่วนรำชกำรและองค์กรภำคเอกชนในส่วนภูมิภำค ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมิติของ
ภำรกิจประจ ำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) พร้อมทั้งผลักดันเข้ำสู่แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี แผนพัฒนำจังหวัดของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 เพ่ือน ำไปสู่กำรเพ่ิมระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสังคม ชุมชน ท้องถิ่นโดยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สวทน. มีแผนกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติครอบคลุมภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศตำม
ควำมต้องกำรของพ้ืนที่ ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ 2559 จะมุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนในภำคเหนือตอนบนและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

นอกจำกนี้ ในส่วนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) แก่สำธำรณชน สวทน. จะจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้นโยบำยและทิศทำง
ควำมก้ำวหน้ำด้ำน วทน. ในสำขำต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศให้แก่ผู้บริหำรและประชำชนทั่วไป เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ วทน. ของประเทศต่อไป 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ที่มีประเด็นด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือบรรจุใน

แผนพัฒนำ/แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำชกำร
ส่วนภูมิภำคประจ ำจังหวัด และองค์กรภำคเอกชน 

 เพ่ือผลักดันนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ในระดับของจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำชกำรส่วนภูมิภำค
ประจ ำจังหวัด และองค์กรภำคเอกชน 

 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยเตรียมกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
ประเด็นด้ำนสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ในส่วนภูมิภำค 

 เพ่ือเพ่ิมช่องทำงสื่อสำรและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 เพ่ือติดตำมกำรใช้ประโยชน์โครงกำรศึกษำอิสระ (Independent Study) ของผู้เข้ำร่วมหลักสูตรฯ ใน

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร วทน. ของหน่วยงำนต่ำงๆ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 แผนงำน/โครงกำรที่มีประเด็นด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับกำรบรรจุใน

แผนพัฒนำ/แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำชกำร
ส่วนภูมิภำคประจ ำจังหวัด และองค์กรภำคเอกชน 

 จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำชกำรส่วนภูมิภำคประจ ำจังหวัด และองค์กร
ภำคเอกชน จัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร ที่มีประเด็นด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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 ผู้บริหำรหน่วยงำนและประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 แผนงำน/โครงกำรที่มีประเด็นด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำชกำรส่วนภูมิภำคประจ ำจังหวัด และองค์กรภำคเอกชน ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 
จ ำนวนอย่ำงน้อย 4 แผนงำน/โครงกำร 

 ชุมชนนวัตกรรม (เช่น เทศบำล สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน) ซึ่งใช้ วทน. ในกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนอย่ำงยั่งยืน อย่ำงน้อย 10 แห่ง 

 ข้อเสนอนโยบำยกำรสร้ำงชุมชนนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วย วทน. 1 เรื่อง 
 นิตยสำร Horizon จ ำนวน 4 ฉบับ/ปี 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำชกำรส่วนภูมิภำคประจ ำจั งหวัด และองค์กร
ภำคเอกชน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) และสำมำรถขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรที่มีประเด็นด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 

 เครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งจำกภำครัฐ 
ภำคเอกชน และองค์กรต่ำงๆ 

ผลกระทบ (Impact)  

 ประชำชนในพื้นท่ีเป้ำหมำยมีรำยได้ ชุมชนมีกำรจ้ำงงำนและผลิตภำพเพ่ิมข้ึน 
 ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีได้รับกำรแก้ไขด้วย วทน. 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปสู่กำร

ปฏิบัติในระดับภูมิภำคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รำยพ้ืนที่) เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผล
กำรด ำเนินงำน 

 สวทน. ร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำย ลงพ้ืนที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนแผนงำน/
โครงกำรที่ส ำคัญ เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลลัพธ์ ผลกระทบ และปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนจริงในบำง
พ้ืนที ่

6. พื้นที่ด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ภำคเหนือตอนล่ำง 1 จังหวัด 
 ภำคเหนือตอนบน 5 จังหวัด 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัด 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง 1 จังหวัด 
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 ภำคใต้ 2 จังหวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ภำคเหนือตอนบน 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลำง 
 ภำคกลำงตอนกลำง 
 ภำคตะวันออก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ภำคกลำงตอนกลำง 
 ภำคตะวันออก 
 ภำคกลำงตอนล่ำง 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย 
 กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน 
 กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำชกำรส่วนภูมิภำคประจ ำจังหวัด และองค์กร
ภำคเอกชนเป้ำหมำย 

 กลุ่มสหกรณ์ และวิสำหกิจชุมชนที่มีควำมสนใจและมีควำมพร้อมในกำรรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 ผู้เชี่ยวชำญในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
 ผู้บริหำรในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ผู้ที่มีบทบำทในกำรจัดท ำนโยบำยและแผนของหน่วยงำนและ

ระดับชำติ รวมทั้งกลุ่มผู้ที่สนใจในนโยบำย วทน. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

รำชกำรส่วนภูมิภำค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหำวิทยำลัยในพื้นที่เป้ำหมำย 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนงาน/โครงการทีม่ปีระเด็นดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของ จังหวดั 
กลุม่จังหวดั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ราชการสว่นภมูภิาคประจ าจังหวดั และองคก์ร
ภาคเอกชน ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและแผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2555 – 2564) (ภาคเหนอื) 

 1 แผนงาน/
โครงการ 

1 แผนงาน/
โครงการ 

 

ชมุชนนวตักรรม (เชน่ เทศบาล สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน) ซึง่ใช ้วทน. ในการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนอยา่งยั่งยนื (ภาคเหนอื) 

 2 แหง่ 4 แหง่  

แผนงาน/โครงการทีม่ปีระเด็นดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของ จังหวดั 
กลุม่จังหวดั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ราชการสว่นภมูภิาคประจ าจังหวดั และองคก์ร
ภาคเอกชน ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและแผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2555 – 2564) (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 

  2 แผนงาน/
โครงการ 

 

ชมุชนนวตักรรม (เชน่ เทศบาล สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน) ซึง่ใช ้วทน. ในการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนอยา่งยั่งยนื (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื) 

   2 แหง่ 

ชมุชนนวตักรรม (เชน่ เทศบาล สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน) ซึง่ใช ้วทน. ในการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนอยา่งยั่งยนื (ภาคใต)้ 

   2 แหง่ 
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กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ขอ้เสนอนโยบายการสรา้งชมุชนนวตักรรมเพือ่การพฒันาอยา่งยั่งยนืดว้ย วทน.   1 เรือ่ง  

นติยสาร Horizon 1,500 เลม่ 1,500 เลม่ 1,500 เลม่ 1,500 เลม่ 

PMP newsletter 500 เลม่ 500 เลม่ 500 เลม่ 500 เลม่ 

9. Roadmap การด าเนินโครงการ 

 

10. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
ลงพ้ืนที่เป้ำหมำยเพ่ือขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรที่มีประเด็นด้ำน วทน. ที่สอดคล้องกับนโยบำย

และแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติใน
ระดับชุมชน (ชุมชนนวัตกรรม) ในส่วนภูมิภำค 

11. งบประมาณด าเนินงาน 6,456,203.40 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

(1) ขบัเคลือ่นนโยบายและแผน วทน. แหง่ชาตฉิบบัที ่
1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบั
ภมูภิาค และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ – พืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนและตอนกลาง 

113,400.00 374,450.00 690,520.00 206,800.00 1,385,170.00 

(2) ขบัเคลือ่นนโยบายและแผน วทน. แหง่ชาตฉิบบัที ่
1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบั
ภมูภิาค และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) – พืน้ทีภ่าคเหนอื 

982,205.00 1,856,275.00 587,670.00 181,500.00 3,607,650.00 

(3) ขยายผลเทคโนโลยขีัน้ตน้ “ชดุเตารมควนัยาง
จอมประหยัด” Pre-Commercial project on 
“Economic RSS Furnace Set” 

- 630,320.00 - 455,760.00 1,086,080.00 

(4) สือ่สิง่พมิพเ์พือ่เผยแพรค่วามรูด้า้นนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

377,303.40 - - - 377,303.40 

รวมงบประมาณ 1,472,908.40 2,861,045.00 1,278,190.00 844,060.00 6,456,203.40 
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กิจกรรม (2) การใช้ วทน. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรายสาขา  

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จัดตั้งขึ้น

ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 มีภำรกิจหลักในกำร
จัดท ำนโยบำยและแผนแห่งชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  ฉบับ ที่  1  
(พ.ศ. 2555-2564) และได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2555 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยมี สวทน. เป็น
ผู้ประสำนงำนในกำรขับเคลื่อนและติดตำมงำนตำมนโยบำยและแผนดังกล่ำวร่วมกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชนและประชำชน และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน วทน. ของประเทศ ได้ให้
ควำมส ำคัญกับประเด็นหลัก ด้ำนเศรษฐกิจ ในภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมกำรผลิต และกำรบริกำร เพ่ือกำร
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพของเศรษฐกิจรำยสำขำ ให้เกิดกำรลงทุนและควำม
ร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ โดยกำรใช้ วทน. เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงคุณค่ำ และ
นวัตกรรม และเพ่ือกำรส่งเสริมกำรวำงแผนและกำรปรับตัวต่อควำมเปลี่ยนแปลงและกำรกีดกันทำงกำรค้ำ 
ด้วย วทน. เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นฐำนควำมรู้ มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถแข่งขันได้ มี
ภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของสภำพแวดล้อมในยุคโลกำภิวัตน์  

โดยในปี 2559 ได้มีกำรก ำหนดสำขำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรดังนี้ ภำคกำรเกษตร : สำขำข้ำวและ
ผลิตภัณฑ์จำกข้ำว ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต : สำขำเครื่องมือแพทย์ และกำรยกระดับควำมสำมำรถของ 
SMEs ภำคกำรบริกำร : สำขำท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง  

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรรำยสำขำเศรษฐกิจตำมร่ำงนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ ในระดับ

กระทรวงส่วนกลำงในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ควำมยืดหยุ่นและนวัตกรรมในภำค
เกษตรผลิตและบริกำรด้วย วทน. (พ.ศ. 2555-2559) 

 เพ่ือพัฒนำกลไกและเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนฯ ที่เกี่ยวข้องตำมรำยสำขำด้ำน
เศรษฐกิจ 

 เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรส่งออก เพิ่มผลิตภำพ ลดต้นทุนกำรผลิต ลดกำรน ำเข้ำ มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ
และพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร 

 ส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนด้ำน วทน. เช่น โรงงำนต้นแบบ ห้องปฏิบัติกำร ศูนย์กำรเรียนรู้และถ่ำยทอด
เทคโนโลยี เกิดองค์ควำมรู้และระบบฐำนข้อมูล ศูนย์ทดสอบและรับรองมำตรฐำน เป็นต้น 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ด้วยวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 เกิดกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
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 หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ภำคประชำชนสำมำรถยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ
ผลิตภำพ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงคุณค่ำ และนวัตกรรมของสำขำเศรษฐกิจเป้ำหมำยโดยกำรใช้ วทน. 
ภำยในประเทศ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 รำยงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมสำขำเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจ (สำขำข้ำว และอำหำรแปรรูป) 
 รำยงำนกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี  
 รำยงำนกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรทำงเทคโนโลยีเบื้องต้นของกลุ่มผู้ประกอบกำรเครื่องจักร

ส ำหรับกระบวนกำรสีข้ำวขนำดเล็ก 
 รำยงำนกำรพัฒนำบทบำท วทน. เพื่อเพ่ิมมูลค่ำและยกระดับกำรจัดข้ำวหอมมะลิอินทรีย์    
 รำยงำนผลกำรขับเคลื่อน วทน. ในสำขำเครื่องมือแพทย์  
 รำยงำนแนวทำงกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศไทย ช่วงกำรจัดตั้งธุรกิจ

ใหม่ด้วยกระบวนกำรบ่มเพำะธุรกิจ 
 รำยงำนแนวทำงกำรยกระดับอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ด้วย วทน.  

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่สำมำรถน ำแผนปฏิบัติกำรตำมสำขำ เป้ำหมำยด้ำน
เศรษฐกิจ ไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของหน่วยงำน 

 กำรผลักดันและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรตำมสำขำเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจของหน่วยงำน โดยกำรใช้
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 จ ำนวนงำน วทน. ที่ถูกน ำไปใช้สนับสนุนกำรยกระดับและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในสำขำ
เป้ำหมำย 

 จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
และผลิตภำพในสำขำเป้ำหมำย 

 จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมมูลค่ำและสร้ำงนวัตกรรมในสำขำ
เป้ำหมำย 

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศมีกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ด้วย วทน.
มีควำมรอบรู้ และมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตร กำรผลิตและบริกำรของประเทศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
ติดตำมผลโครงกำรรำยไตรมำส ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจรับงำนโครงกำร 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยโสธร อุบลรำชธำนี ขอนแก่น) และภำคกลำง  
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7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มเป้ำหมำย  

 ภำครัฐ ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในสำขำเศรษฐกิจเป้ำหมำย 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง  
 ผู้ประกอบกำร/นักวิจัย ในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้ำนเศรษฐกิจ 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(1) จัดท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี วทน. ดา้นเศรษฐกจิ (STI Action Plan) 

รายงานแผนปฏบิตักิารประจ าปี สาขาขา้วและอาหารแปรรปู (ฉบบั)       1 

(2) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. ในสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

รายงานผลการขบัเคลือ่น วทน. ในสาขาเครือ่งมอืแพทย ์(ฉบบั)       1 

(3) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาขา้ว 

รายงานการสง่เสรมิการผลติเมล็ดพนัธุข์า้วคณุภาพด ี(ฉบบั) 1      1 

รายงานการศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการทางเทคโนโลยเีบือ้งตน้ของกลุม่
ผูป้ระกอบการเครือ่งจักรส าหรับกระบวนการสขีา้วขนาดเล็ก (ฉบบั) 

  1     

รายงานการพฒันาบทบาท วทน. เพือ่เพิม่มลูคา่และยกระดบัการจัดขา้วหอมมะลอินิทรยี ์
(ฉบบั) 

  1     

(4) การยกระดบั SMEs ดว้ย วทน. 

รายงานแนวทางการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย ชว่งการ
จัดตัง้ธรุกจิใหมด่ว้ยกระบวนการบม่เพาะธรุกจิ (ฉบบั) 

  1     

(5) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาทอ่งเทีย่ว 

รายงานแนวทางการยกระดบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ดว้ย วทน. (ฉบบั)     1   

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 รวบรวม จัดท ำ วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/โครงกำร ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนเศรษฐกิจตำมสำขำ

เป้ำหมำย 
 ประสำน ติดตำมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องด้ำนเศรษฐกิจตำมสำขำเป้ำหมำย 
 จัดประชุม/สัมมนำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนเศรษฐกิจตำมสำขำเป้ำหมำย 
 จัดท ำรำยงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี วทน. ด้ำนเศรษฐกิจตำมสำขำเป้ำหมำย 
 จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนของสำขำเป้ำหมำย คือ สำขำข้ำว สำขำเครื่องมือแพทย์ สำขำท่องเที่ยว 

และSMEs 

10. งบประมาณด าเนินงาน 6,220,548 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

(1) จัดท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี วทน. ดา้นเศรษฐกจิ 
(STI Action Plan) 

248,880.00 248,880.00 248,880.00 248,880.00 995,520.00 

(2) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. ในสาขาอตุสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

1,983,100.00 1,707,200.00 300,000.00 406,080.00 4,396,380.00 

(3) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาขา้ว 299,600.00 - - - 299,600.00 

(4) การยกระดบั SMEs ดว้ย วทน. 421,848.00 - - - 421,848.00 

(5) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาทอ่งเทีย่ว 107,200.00 - - - 107,200.00 

รวมงบประมาณ 3,060,628.00 1,956,080.00 548,880.00 654,960.00 6,220,548.00 
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กิจกรรม (3) ขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) 
ของประเทศไทย 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
เทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีวัสดุ และนำโนเทคโนโลยี นับว่ำเป็นเทคโนโลยีฐำน (Platform 

Technology) ที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง  เพ่ือช่วย
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรมของไทย ยกระดับคุณภำพสังคม 
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  กำรขับเคลื่อนกรอบนโยบำยรำยสำขำให้ประสบควำมส ำเร็จได้จ ำเป็นต้อง
อำศัยควำมร่วมมือกันของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ และภำคเอกชน แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำร
พัฒนำเทคโนโลยีรำยสำขำที่ส ำคัญควรประกอบด้วย  

 จัดท ำและขับเคลื่อนกรอบนโยบำยและแผนที่น ำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของเทคโนโลยีรำย
สำขำ 

 จัดท ำสถำนภำพและฐำนข้อมูลของเทคโนโลยีรำยสำขำ และส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
และบริหำรงำนวิจัยแบบมุ่งเป้ำและครบวงจร  

 กำรส่งเสริมกำรสร้ำงและกำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ในแต่ละเทคโนโลยี 
 กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี ได้แก่ กำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรเข้ำถึง

เทคโนโลยีของภำคเอกชน ระบบเงินทุนสนับสนุนภำคเอกชนในกำรพัฒนำเทคโนโลยี  ควำม
ปลอดภัยของเทคโนโลยี  

 ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในกำรพัฒนำข้อเสนอเชิง
นโยบำยและร่วมกันขับเคลื่อน  

 กำรสนับสนุนให้เกิดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ  ภำค
กำรศึกษำ และภำคเอกชน 

 กำรสนับสนุนกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจสำธำรณะ 
ดังนั้น สวทน. และศูนย์เทคโนโลยีแห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

(สวทช.) ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (ศว.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (ศว.) และ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพ (ศช.) และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำกรอบ
นโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีฐำนรำยสำขำของประเทศไทย ได้แก่ เทคโนโลยีโลหะ เทคโนโลยีชีวภำพ และนำ
โนเทคโนโลยี ที่มีควำมสอดคล้องกับแผน วทน. ฉบับที่ 1 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผน
ยุทธศำสตร์งำนวิจัย และแผนแม่บทอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้น ยังจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
ผลักดันในประเด็นที่น ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดและแก้ไขปัญหำคอขวด รวมทั้งกำรสนับสนุนเครือข่ำย
พัฒนำกิจกรรม/โครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ปัจจัยเอ้ือ/ธุรกิจของเทคโนโลยีฐำน 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
โครงกำรขับเคลื่อนกรอบนโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีฐำน (Platform Technology) ของประเทศ

ไทย ได้ก ำหนดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ นำโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีวัสดุ 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ 
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 สร้ำงกรอบนโยบำยและกลไกกำรขับเคลื่อนกรอบนโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีฐำน รวมทั้ง
ภำพรวมแผนที่น ำทำง (Integrated Roadmap) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีฐำนรำยสำขำ 

 ท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนหลักในกำรผลักดันประเด็นส ำคัญตำมกรอบนโยบำยเทคโนโลยีในกำร
พัฒนำกลไกกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำนวัตกรรม 

 มีระบบบริหำรจัดกำรกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน และ/หรือ ปัจจัยเอื้อที่มีประสิทธิภำพ 
 เกิดหน่วยงำน หรือ องค์กร ที่มีบทบำทบริหำรองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ 
 สนับสนุนและสร้ำงควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัยและพัฒนำนำโนเทคโนโลยี ระหว่ำงหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องทั้งในภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ และภำคเอกชน รวมทั้งกับหน่วยงำนในและระหว่ำง
ประเทศ  

 ติดตำมประเมินผลข้อมูลและงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีฐำนรำยสำขำของประเทศไทย 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 หน่วยงำนเจ้ำภำพและหน่วยงำนหลักมีกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์รำยประเด็นส ำคัญในกรอบ

นโยบำยเทคโนโลยีฐำน  
 มีกำรบริหำรจัดกำรกำรขับเคลื่อนกรรอบนโยบำยฯอย่ำงเป็นระบบ  
 มีระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ และฐำนข้อมูล และน ำไปสู่กำรน ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำ

นวัตกรรม  
 กำรเร่งสร้ำงและยกระดับควำมรู้บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีฐำน โดยอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำง

อุตสำหกรรม ภำคกำรศึกษำและภำครัฐ 
 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ปัจจัยเอ้ือ และกลไกกำรเชื่อมโยง เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำร

แข่งขันและส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน ควำมคืบหน้ำต่อสำธำรณะ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 เกิดเครือข่ำยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภำพ 
 มีระบบบริหำรจัดกำรกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน และ/หรือ ปัจจัยเอื้อที่มีประสิทธิภำพ 
 เกิดหน่วยงำน หรือ องค์กร ที่มีบทบำทบริหำรองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ 
 รำยงำนกำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนนำโนเทคโนโลยี 
 แผนที่น ำทำงกำรวิจัยและพัฒนำนำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology Roadmap)  
 วำระกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D Agenda)  
 เทคโนโลยีฐำน (Platform Technology)  
 ภำพรวมแผนที่น ำทำง (Integrated Roadmap) กำรวิจัยและพัฒนำนำโนเทคโนโลยี  
 กรอบนโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ธุรกิจอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพขยำยตัว  
 อุตสำหกรรมเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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 แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของนโยบำยกำรพัฒนำนำโนเทคโนโลยี 
 ยกระดับคุณภำพสังคม สุขภำพ และกำรแพทย์ ด้วยนำโนเทคโนโลยี โดยกำรพัฒนำวัสดุผลิตภัณฑ์ 

อุปกรณ์ ด้วยนำโนเทคโนโลยี  
 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของภำคกำรเกษตร และอุตสำหกรรมกำรผลิต ที่ตอบสนองตรงควำม

ต้องกำรของสังคม และตลำดด้วยนำโนเทคโนโลยี  
 ประเทศไทยเป็นผู้น ำด้ำนกำรศึกษำ และกำรวิจัยด้ำนนำโนเทคโนโลยีของภูมิภำคอำเซียน 
 เกิดมีกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีวัสดุในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ขึ้นภำยในประเทศ 

ผลกระทบ (Impact)  

 มีกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ 
 ประเทศไทยมุ่งหน้ำสู่เศรษฐกิจสีเขียวและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจ คุณภำพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 ประเทศไทยมีแนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำนำโนเทคโนโลยีที่ชัดเจน ตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของประเทศ 
 เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีวัสดุขึ้นในประเทศซึ่งช่วยลดต้นทุนกำรผลิต

ของอุตสำหกรรมในประเทศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 กำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยเดือน/รำยไตรมำส 
 คณะกรรมกำรก ำกับกำรขับเคลื่อนโครงกำร / คณะท ำงำนฯ  

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพเทพมหำนคร และเชียงใหม่ 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มเป้ำหมำย  

หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันวิจัยภำครัฐและเอกชน มหำวิทยำลัย  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันวิจัยภำครัฐและเอกชน มหำวิทยำลัย 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(01) กรอบนโยบายเทคโนโลยรีายสาขา (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

ขบัเคลือ่นการพฒันาอตุสาหกรรมฐานชวีภาพ สนับสนนุเครอืขา่ยพฒันากจิกรรม/
โครงสรา้งพืน้ฐาน/ปัจจัยเอือ้/ธรุกจิเทคโนโลยชีวีภาพ (สถาบนั) 

   2 

(02) โครงการขบัเคลือ่นกรอบนโยบายการพฒันานาโนเทคโนโลยขีองประเทศไทย 

รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ สถานภาพและความตอ้งการดา้นนาโนเทคโนโลย ี2557-
2558 (ฉบบั) 

 1   

จัดการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่รับทราบความตอ้งการเชงิลกึ ขบัเคลือ่นกรอบนโยบาย
การพฒันานาโนเทคโนโลยขีองประเทศไทย (ครัง้) 

  1  

ขอ้เสนอดา้นการสนับสนุนการขบัเคลือ่นกรอบนโยบายการพฒันานาโนเทคโนโลยขีอง
ประเทศไทย (ฉบบั) 

   1 

(03) แผนทีน่ าทางการวจัิยและพฒันานาโนเทคโนโลย ี(Nanotechnology Roadmap) ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2560-2564 

หนังสอื NanoTRM3 (ฉบบั)    1 
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กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(04) การขบัเคลือ่นการพฒันาเทคโนโลยวีสัดขุองประเทศไทย 

กรอบนโยบายการพฒันาเทคโนโลยวีสัดขุองประเทศไทย (ฉบบั)   1  

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 

ร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพด ำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 ศึกษำสถำนภำพและแนวโน้มทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ และระบบนวัตกรรมของอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย 

 จัดประชุม Focus Group และ/หรือ Workshop ของผู้มีบทบำทส ำคัญ เพ่ือวิเครำะห์แนวทำง
นโยบำยและด ำเนินกำรผลักดันนโยบำย 

 จัดท ำยุทธศำสตร์ และ/หรือ แผนที่ท ำทำง  
 ผลักดันกำรด ำเนินยุทธศำสตร์และแผนที่ท ำทำง โดยเสนอรับกำรอนุมัติ ทั้งในระดับหน่วยงำน

เจ้ำภำพ และ/หรือ ครม. 
กิจกรรมที่ 2 

 ด ำเนินกำรจ้ำง (ท่ีปรึกษำ) ด้ำนนำโนเทคโนโลยี 
 ท ำกำรส ำรวจหน่วยงำนภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรวิจัย และผู้ประกอบกำร 
 วิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรด้ำนนำโนเทคโนโลยีเพ่ือส ำรวจปัญหำและอุปสรรคในประเทศไทย 
 ประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในมิติต่ำง ๆ เพื่อสรุปผลกำรส ำรวจ 
 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เ พ่ือระดมควำมคิดเห็นจำกนักวิจัย ผู้ เชี่ ยวชำญ ผู้บริหำร และ

ภำคอุตสำหกรรม 
 จัดท ำข้อเสนอแนะกำรขับเคลื่อนกรอบนโยบำยกำรพัฒนำนำโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 

กิจกรรมที ่3 

 จัดตั้งคณะท ำงำนหลัก (Core Team) 
 จัดตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนที่น ำทำงกำรวิจัยและพัฒนำนำโนเทคโนโลยี ประกอบด้วยหน่วยงำน

และตัวแทนที่เกี่ยวข้องจำกทำงภำครัฐ ภำคเอกชน สถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนให้
ทุน 

 ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของโครงกำรในภำพรวม  
 วิเครำะห์นโยบำยของงำนวิจัยและพัฒนำด้ำนนำโนเทคโนโลยี  
 ประสำนกับหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ หน่วยงำนในกระทรวงอ่ืน ๆ และกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียหลักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนำโนเทคโนโลยี  
 ร่วมกันออกแบบแผนที่น ำทำงกำรวิจัยและพัฒนำนำโนเทคโนโลยี (Designing Nanotechnology 

Roadmap) 
 ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรน ำแผนที่น ำทำงกำรวิจัยและพัฒนำนำโนเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

(Nanotechnology Roadmap Deployment) 
 ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำร เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯหน่วยงำน

ในกระทรวงอ่ืน ๆ ภำคกำรศึกษำ สถำบันวิจัย ศูนย์ควำมเป็นเลิศ รวมถึง วิสำหกิจหรือ
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนำโนเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในกำรน ำแผนที่น ำทำงกำรวิจัยและพัฒนำ
นำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology Roadmap) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ไปใช้ประโยชน์ 
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 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อน ำไปสู่กำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนในวงกว้ำง 

กิจกรรมที ่4 

 จัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือศึกษำและจัดท ำแผนที่น ำทำงและแผนปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำ
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนเทคโนโลยีวัสดุ 

 ศึกษำและจัดท ำแผนที่น ำทำง และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ด้ำนเทคโนโลยีวัสดุ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและเผยแพร่แผนที่น ำทำงและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและและ
แผนปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนเทคโนโลยีวัสดุ 

10. งบประมาณด าเนินงาน 2,722,784.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

(01) กรอบนโยบายเทคโนโลยรีายสาขา 
(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

- 260,000.00 260,000.00 250,000.00 770,000.00 

(02) โครงการขบัเคลือ่นกรอบนโยบายการพฒันานา
โนเทคโนโลยขีองประเทศไทย 

- 935,000.00 45,000.00 50,784.00 1,030,784.00 

(03) แผนทีน่ าทางการวจัิยและพฒันานาโน
เทคโนโลย ี(Nanotechnology Roadmap) ฉบบัที ่3 
พ.ศ. 2560-2564 

97,000.00 153,000.00 48,000.00 260,000.00 558,000.00 

(04) การขบัเคลือ่นการพฒันาเทคโนโลยวีสัดขุอง
ประเทศไทย 

91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 364,000.00 

รวมงบประมาณ 188,000.00 1,439,000.00 444,000.00 651,784.00 2,722,784.00 

 



แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  หน้ำ 80 

กิจกรรม (4) การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้จัดท ำ

นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (วทน.) ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ซึ่ง
เป็นนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์แห่งชำติเพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรพัฒนำ วทน. ของประเทศไทย และชี้น ำ
แนวทำงในกำรพัฒนำ วทน. ที่ส ำคัญทั้งในปัจจุบันและในอนำคตต่อหน่วยงำนต่ ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน 
เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐำนควำมรู้ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ พัฒนำบุคลำกรให้สมดุลทั้งปริมำณและคุณภำพ ลดกำรพ่ึงพิงเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ และ
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ  

สวทน. จึงเห็นควรให้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีพลังงำนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบกำรพัฒนำของนโยบำยและแผนฯ ข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำงำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) และข้อ 5 ด้ำนกำรพัฒนำปัจจัย
สนับสนุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ เนื่องจำกกำรพัฒนำดังกล่ำวมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อหลำยภำคส่วนของประเทศ 
อำทิ ภำคอุตสำหกรรม ภำคพลังงำน ภำคเกษตรกรรม และภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้เริ่มทวีควำมเข้มข้นมำกขึ้น ทั้งประเด็นกำรกดดันให้
ประเทศไทยต้องมีข้อตกลงในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กำรลดควำมเข้มข้นของกำรใช้พลังงำนใน
ประเทศ กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือกำรน ำประเด็นสิ่งแวดล้อมมำเป็นประเด็นกำรค้ำ เป็นต้น 
ดังนั้นกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถรับมือกับประเด็นกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและสิ่งแวดล้อม ควรพัฒนำให้ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศ (Adaptation) และด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Mitigation) เพ่ือให้เกิดกำร
วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงเป็นรูปธรรม และบรรลุผลส ำเร็จตำม “เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” (SDGs: 
Sustainable Development Goals) ต่อไป 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนของ National Designated Entity (NDE) ในกำรรับ – ส่ง ข้อเสนอ

โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนต่อศูนย์เทคโนโลยีภูมิอำกำศและเครือข่ำย (Climate Technology 
Centre and Network : CTCN) ภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)  

 สนับสนุน ศึกษำแนวโน้ม และสร้ำงกลไกกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐบำล มหำวิทยำลัย 
สถำบันวิจัย ภำคเอกชน และต่ำงประเทศในกำรพัฒนำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในระดับโลก เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรท ำงำนของ
ประเทศไทย 

 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระดับประเทศในกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ รวมถึงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรสนับสนุนกำรลงทุนและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่ปล่อย
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คำร์บอนต่ ำและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

 เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
โดยเป็น Think Tank ส ำหรับกำรวิจัยและพัฒนำ วทน. ด้ำนประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle 
Assessment: LCA) และสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรค้ำของประเทศไทย 

 เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน (Energy Security) โดยส่งเสริมให้ เกิดใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพผ่ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ และพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ไฟฟ้ำที่เก่ียวข้องภำยในประเทศไทย 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 เกิดกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และทรำบแนวโน้มกำร

พัฒนำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในระดับนำนำชำติ 
 เกิดกำรขับเคลื่อนแผนจำกกำรศึกษำกำรประเมินควำมต้องกำรเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย (Technology Needs Assessment: TNA) และแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส ำหรับประเทศไทย (Technology 
Action Plan: TAP) ทั้งด้ำนกำรปรับตัว (Adaptation) และกำรลดก๊ำซเรือนกระจก (Mitigation)  

 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรวิจัยและพัฒนำ วทน. ด้ำนประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle 
Assessment: LCA) และเกิดกำรขับเคลื่อนนโยบำยฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และองค์กร
ของประเทศไทย ผ่ำนโครงกำรน ำร่องครอบคลุมทุกภำคส่วน  

 แผนที่น ำทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำยในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนและสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องแผนที่น ำทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำส ำหรับ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 รำยงำนจ ำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน / รำยงำนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
 รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมภำยได้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ประเด็นกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน 
 ฐำนข้อมูลเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 ผลกำรศึกษำกำรประเมินควำมต้องกำรเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ

ประเทศไทย (Technology Needs Assessment: TNA) ได้มีกำรน ำไปปฏิบัติในหน่วยงำน / โครงกำร
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส ำหรับประเทศไทย 
(Technology Action Plan: TAP) ด้ำนกำรปรับตัว (Adaptation) และกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
(Mitigation) ที่พร้อมเข้ำ ครม. 

 รำยงำนกำรประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (PEF) และองค์กร (OEF) พร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำยด้ำน วทน. ที่มีผลต่อกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลไกกำร
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ขับเคลื่อนนโยบำยฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ และคณะรัฐมนตรี  

 คู่มือกำรประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และองค์กร จำกโครงกำรน ำร่องระยะท่ี 1 และ 2  
 แผนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 กำรพัฒนำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
 เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่สำมำรถน ำกลไกกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภำยใต้ UNFCCC ผ่ำน NDE ไปด ำเนินงำนได้ 
 เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ และกำรน ำไปใช้จริง 
 ประเทศไทยมีฐำนข้อมูลวัฎจักรชีวิตระดับชำติที่มีคุณภำพ และจะเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน วทน. 

(Soft infrastructure) ของประเทศในอนำคต 
 เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรปรับปรุงคุณภำพฐำนข้อมูลวัฏจักรชีวิต

ระดับประเทศ (National Life Cycle Database) และเกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 มีแนวทำงในกำรประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และขององค์กรสอดคล้องตำมบริบทของ

ประเทศไทย 
 ภำคเอกชนมีแนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ส่งออกให้มีมำตรฐำนสูงขึ้นและปรับตัวเพ่ือรับมือกับ

มำตรกำร Single Market for Green Product ของสหภำพยุโรป 
 ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

และองค์กรมำกข้ึน 
 อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยสำมำรถเข้ำไปมีศักยภำพในกำรผลิตชิ้นส่วนของยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยมีกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน มีควำม
รอบรู้และมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่ำจะ
เป็นภำคกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ภำคพลังงำน เป็นต้น และมีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจ ำกัด
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ประเทศไทยมีกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน มีควำม
รอบรู้และมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่ำจะ
เป็นภำคกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ภำคพลังงำน เป็นต้น และมีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจ ำกัด
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ช่วยยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน วทน. ด้ำนกำรประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) และเป็นศูนย์กลำง
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

 รักษำมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product) ไปยังสหภำพยุโรปและประเทศ
คู่ค้ำที่ส ำคัญ และสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำระดับ Niche Market 

 หำกสำมำรถรักษำฐำนตลำดส่งออกเดิมไว้ได้ จะท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมและมี
แนวโน้มจ้ำงแรงงำนเพ่ิมข้ึนในอนำคต  

 สำมำรถลดต้นทุนในกระบวนกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำ เกิดนวัตกรรมของสินค้ำที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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 องค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องกำรประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมขององค์กร (OEF) มีภำพลักษณ์ที่ดี
ในกำรเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีเป็นประเภทโรงแรม สนำมบิน รถไฟฟ้ำจะเป็นกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Tourism) ของประเทศไทยอีกทำงหนึ่ง 

 ช่วยยกระดับของอุตสำหกรรมยำนยนต์ของประเทศไทย 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 กำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยเดือน/รำยไตรมำส 
 คณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร / คณะท ำงำนฯ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันวิจัยภำครัฐและเอกชน มหำวิทยำลัย  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันวิจัยภำครัฐและเอกชน มหำวิทยำลัย 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กจิกรรมที ่1 โครงการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

1.1 โครงการบรหิารจัดการกลไกการพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Thailand NDE) ภายใตก้รอบ
อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

รา่งการตดิตามและเมนิผลโครงการทีไ่ดก้ารสนับสนุนจาก CTCN     1 

สรปุการพจิารณาโครงการทีข่อรับการ สนับสนนุจาก CTCN   1  1 

รายงานการประชมุคณะท างานเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศดว้ย วทน.  1 1 1 1 

การจัดท าฐานขอ้มลูเทคโนโลยดีา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ     1 

การวเิคราะหแ์ละเสนอแนะเชงินโยบายดา้น วทน. ในการผลกัดนังานด าเนนิงานตาม
นโยบายและแผน วทน. โดย ศ.ดร. นักสทิธ ์ควูฒันาชยั)  

1 1 1 1 

รายงานการเขา้รว่มสนับสนุนในคณะเจรจาประเทศไทยเพือ่ผลกัดนัยทุธศาสตร ์วทน. 
ของไทย และบทบาท NDE ในประชมุรัฐภาคกีรอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

1  1  

1.2 การขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยเีพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ขบัเคลือ่นผลการศกึษาการประเมนิความตอ้งการเทคโนโลยเีพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศของประเทศไทย (Technology Needs Assessment: TNA) และ
แผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยเีพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศส าหรับ
ประเทศไทย (Technology Action Plan: TAP) ทัง้ดา้นการปรับตวั (Adaptation) และ
การลดกา๊ซเรอืนกระจก (Mitigation) โดยเกดิแผนงาน / โครงการทีม่ปีระเด็นดา้นการ
พฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

  2  

เตรยีมแผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยเีพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศส าหรับ
ประเทศไทย (Technology Action Plan: TAP) ดา้นการปรับตวั (Adaptation) และการ
ลดกา๊ซเรอืนกระจก (Mitigation) แผนปฎบิตักิารฯ ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ระดบัชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งนอ้ย 1 คณะ 

 1   

กจิกรรมที ่2  โครงการขบัเคลือ่นนโยบายฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้มของประเทศไทย ระยะที ่2 

รายงานการประเมนิฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้มระยะที ่2 มผีลติภัณฑเ์พิม่เตมิจากเดมิ อยา่ง
นอ้ย 3 ผลติภัณฑ ์  

     1 

รายงานการประเมนิฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้มขององคก์รและโครงการน ารอ่ง       1 

เอกสารเผยแพร ่เรือ่งฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ ์ระยะที ่1   1    

เอกสารเผยแพร ่เรือ่งฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑแ์ละองคก์ร       1 

กจิกรรมที ่3 การจัดท าแผนทีน่ าทางการพฒันาเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

รายงานการศกึษาแผนทีน่ าทางการพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นยานยนตไ์ฟฟ้า    1 
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9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 

 จัดประชุมคณะท ำงำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วย วทน.  
 บริหำรจัดกำร / ประสำนงำนเกี่ยวกับข้อเสนอโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน เพ่ือเสนอต่อ Climate 

Technology Centre and Network 
 จัดประชุมคณะท ำงำนย่อยเพื่อพิจำรณำโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนฯ 
 พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 เข้ำร่วมสนับสนุนในคณะเจรจำประเทศไทยเพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์ วทน. ของไทย และบทบำท NDE 

ในประชุมรัฐภำคีกรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 จัดประชุมคณะกรรมกำรก ำกับกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรฯ ด้ำน Adaptation 
 จัดประชุมคณะกรรมกำรก ำกับกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรฯ ด้ำน Mitigation  
 จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ 

กิจกรรมที่ 2 

 คัดเลือกผลิตภัณฑ์และองค์กรที่จะศึกษำ โดยพิจำรณำจำก 
o มีมูลค่ำส่งออกไปยังตลำดยุโรป 
o ตลำดมีศักยภำพในกำรเติบโต และส่งเสริม Green Society, Green Building 
o เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ส่งเสริม Sustainable Consumption and Production 
o มีควำมพร้อมด้ำนข้อมูล ทรัพยำกร และบุคลำกร 

 เก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์และองค์กรภำคสนำม 
 ประชุมคณะท ำงำนเทคนิคเพ่ือคัดเลือกข้อมูลที่สมบูรณ์ 
 วิเครำะห์ผลและประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม 
 จัดท ำคู่มือส ำหรับกำรประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และองค์กร 
 จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำน วทน. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของประเทศ

ไทย น ำเสนอผ่ำน กวทน. และ ครม. 

กิจกรรมที่ 3 

 จัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือศึกษำระบบนวัตกรรม แผนที่น ำทำง และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำร
พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ 

 ศึกษำและจัดท ำระบบนวัตกรรม แผนที่น ำทำง และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและเผยแพร่แผนที่น ำทำงและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและ
แผนปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ 

10. งบประมาณด าเนินงาน 5,571,190 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

(04) การพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยพีลงังานและสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 

โครงการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 755,790.00 837,550.00 594,800.00 478,550.00 2,666,690.00 

โครงการขบัเคลือ่นนโยบายฟตุพรนิตส์ ิง่แวดลอ้ม
ของประเทศไทย ระยะที ่2 

220,500.00 205,500.00 505,500.00 473,000.00 1,404,500.00 

การจัดท าแผนทีน่ าทางการพฒันาเทคโนโลยแีละ
อตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

225,000.00 375,000.00 525,000.00 375,000.00 1,500,000.00 

รวมงบประมาณ 1,201,290.00 1,418,050.00 1,625,300.00 1,326,550.00 5,571,190.00 
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โครงการ (08) โครงการจัดท ามาตรการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบแรงจูงใจ 
กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อกระตุ้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมภาค
ผลิตและบริการ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
1) โครงการบูรณาการระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยของประเทศ 

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นรำกฐำนที่ส ำคัญต่อกำรสร้ำงสมรรถนะและขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ จุดอ่อนและปัญหำของประเทศไทยทำงด้ำน วทน.  ที่ผ่ำนมำ คือ 
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร วทน. และระบบงบประมำณ วทน. ขำดประสิทธิภำพและขำดควำมต่อเนื่อง 
นโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ของประเทศ ที่รวมถึงนโยบำยวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภำพรวมของประเทศ
ยังไม่มีมีเอกภำพเท่ำที่ควร และมีข้อจ ำกัดในระบบกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนนวัตกรรม เพ่ือให้กำร
ก ำหนดและแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติมีเอกภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จึงสมควรปรับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรระบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยของประเทศให้มีสมรรถนะสูงใน
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร ภำคสังคมและชุมชน มีกลไกให้ภำคเอกชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมก ำหนดนโยบำยและขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศอย่ำงมีประสิทธิผล คณะกรรมกำรระดับชำติที่มี
เอกภำพ ผู้น ำสูงสุดของประเทศเป็นหัวหน้ำกำรขับเคลื่อน มีหน่วยงำนเลขำนุกำรที่มีสมรรถนะสูง ท ำงำน
ใกล้ชิดกับผู้น ำประเทศและท ำงำนเชื่อมโยงข้ำมกระทรวงและระหว่ำงภำครัฐและเอกชน ตลอดจนปรับระบบ
กำรจัดสรรงบประมำณทำงด้ำน วทน. เป็นแบบบูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์ ให้เอ้ือต่อบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนนโยบำยเฉพำะด้ำนของรัฐบำล โดยจัดให้มีแผนยุทธศำสตร์
งบประมำณ วทนว. ของชำติ ระยะละ 5 ปี เป็นกลไกรองรับกำรแปลงนโยบำยและแผนระดับชำติด้ำน วทนว. 
ระยะ 10 ปี ให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำ มีทิศทำงและเป้ำหมำยที่ชัดเจน และจัดสรรผ่ำนหน่วยงำน
เจ้ำภำพบูรณำกำรแผนงำน 

นอกจำกนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์) พิจำรณำ
ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์ ทั้งด้ำนกำรวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือให้
กำรจัดระบบบริหำรงำนด้ำนวิทยำศำสตร์มีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ ตลอด จนสำมำรถแข่งขันกับประเทศ
อ่ืนในระดับสำกลได ้

2) โครงการศึกษาแนวทางการให้ทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) 
และผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี (SMEs) 

สวทน. ตระหนักว่ำกำรส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยีและผู้ประกอบกำรใหม่นั้น
จ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนหลำกหลำยรูปแบบทั้งทำงด้ำนกำรเงิน กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคนิค กำรบ่มเพำะ
ธุรกิจ กำรเร่งกำรเจริญเติบโตของธุรกิจ ในด้ำนกำรเงินกำรสนับสนุนเพ่ือขยำยผลกำรวิจัยที่ประสบควำมส ำเร็จ
ในห้องปฏิบัติกำรไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ ถือเป็นช่วงส ำคัญในกำรพัฒนำนวัตกรรม และเป็นช่วงที่ต้องกำรทุน
สนับสนุน ซึ่งผู้ประกอบกำรอำจไม่มีเงินทุนเพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อีกทั้งแหล่งให้ทุนสนับสนุนที่
เป็นภำคธนำคำรพำณิชย์ หรือ บริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ไม่ประสงค์จะสนับสนุนเงินทุนในช่วงนี้
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เพรำะเป็นช่วงที่มีควำมเสี่ยงสูง และถึงแม้ว่ำผู้ประกอบกำรจะประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
ตนเองแต่ยังอำจประสบปัญหำกำรหำแหล่งร่วมลงทุน อำจส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจไม่ส ำเร็จเท่ำท่ีควร  

ขณะนี้รัฐบำลเห็นถึงควำมส ำคัญและส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยีและ
ผู้ประกอบกำรใหม่โดยตระหนักว่ำกลุ่มผู้ประกอบกำรเหล่ำนี้จะเป็นกลุ่มที่ช่วยพัฒนำเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
หำกว่ำปัจจุบันนี้รัฐบำลยังขำดนโยบำยที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพ่ือกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยี ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรพัฒนำข้อเสนอแนะทำงนโยบำยที่เหมำะสมด้ำนกำรสนับสนุน
ทุนเพ่ือกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยีและผู้ประกอบกำรใหม่ (Startup) ในประเทศไทยจึงจ ำเป็นต้อง
ท ำกำรศึกษำถึงสถำนภำพปัจจุบันในกำรให้ทุนสนับสนุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ กำรให้กำร
สนับสนุนทำงกำรเงินเพ่ือกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำต่อยอดแก่ผู้ประกอบกำร ทั้งนี้เพ่ือจะท ำให้เห็น
ภำพรวมของกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ นอกจำกนั้นจะท ำกำรศึกษำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ แนวทำงกำรสนับสนุนเงินลงทุนในต่ำงประเทศเพ่ือศึกษำ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่มีกำรด ำเนินกำรมำแล้ว ทั้งนี้จะน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเหล่ำนี้มำประมวล 
วิเครำะห์ สังเครำะห์เพ่ือพัฒนำมำตรกำรหรือกลไกกำรให้ทุนสนับสนุนทำงกำรเงินเพ่ือกำรส่งเสริมกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมฐำนเทคโนโลยี ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยีและผู้ประกอบกำร
ใหม่ฐำนเทคโนโลยีในประเทศไทย 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือวิเครำะห์สถำนภำพโครงสร้ำงปัจจุบันของระบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยของ

ประเทศไทย และแนวปฏิบัติที่ดีของต่ำงประเทศ และจัดท ำข้อเสนอกำรบูรณำกำรระบบวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยของประเทศ 

 เพ่ือศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณในรูปแบบ Program-Based Budgeting  
 เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์มำตรกำรสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรฐำน

เทคโนโลยีรวมถึงระบบนิเวศนวัตกรรม (Eco-System) ที่สนับสนุนกำรจัดตั้งธุรกิจฐำนเทคโนโลยีและ
กำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้ประกอบกำร 

 เพ่ือจัดท ำรำยงำนข้อเสนอแนวทำงกำรให้ทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม และมำตรกำรสนับสนุนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยี 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 ระบบนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยที่มีควำมเป็นเอกภำพ ตอบสนองควำม

ต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร ภำคสังคมและชุมชน 
 กำรจัดสรรงบประมำณในรูปแบบ Program-Based Budgeting และมีกำรประเมินผลแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ของผลงำน (Performance and Results Based) 
 จัดให้มีระบบหน่วยงำนสนับสนุนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระบบ วทน. 

ให้มีกำรแบ่งหน้ำที่ชัดเจน และครอบคลุมสำขำต่ำง ๆ (Division of Labour)  
 มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ ประกอบกำรฐำน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ประเทศมีผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (ทั้ง Startup, LEs, SMEs) และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง

อุตสำหกรรมสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 ข้อเสนอนโยบำยกำรบูรณำกำรระบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัย 
 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ วทนว. ในรูปแบบ Program Based Budgeting 
 รำยงำนกำรศึกษำข้อเสนอแนวทำงกำรให้ทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม และมำตรกำรสนับสนุนอ่ืนที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดประสิทธิภำพในกำรแปลงนโยบำย วทนว. ไปสู่กำรปฏิบัติ 
 เกิดกำรลงทุน วทน.ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและ

บริกำร 
 เพ่ิมจ ำนวนผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ข้ึนในประเทศ และกำรต่อยอดผลงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิง พำณิชย์

และสำธำรณะ 

ผลกระทบ (Impact)  

 สร้ำงศักยภำพในกำรสร้ำงนวัตกรรมและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในภำคเอกชน  
 เพ่ิมจ ำนวนกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมมำกขึ้น 
 สร้ำงผลตอบแทนคืนสู่สังคมและประชำชนผู้เสียภำษี ในรูปแบบของกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ บริกำร 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
วิธีการ : ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะท ำงำนและคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำร ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญ
ในสำขำนั้นๆ และผู้มีส่วนได้เสีย 

เครื่องมือ  

 คณะอนุกรรมกำรจัดท ำข้อเสนอกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมของประเทศ 
 คณะกรรมกำรวิชำกำร 

ระยะเวลา 12 เดือน 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 หน่วยงำนด้ำนนโยบำย วทน. หน่วยงำนให้ทุนภำครัฐ มหำวิทยำลัย หน่วยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำง
ปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี อุทยำนวิทยำศำสตร์ หน่วยบ่มเพำะธุรกิจภำครัฐและเอกชน 
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร 

 หน่วยงำนด้ำนนโยบำย วทน. หน่วยงำนให้ทุนภำครัฐ , มหำวิทยำลัย, หน่วยบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี , อุทยำนวิทยำศำสตร์, หน่วยบ่มเพำะธุรกิจภำครัฐและเอกชน 
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการจัดท ามาตรการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบแรงจงูใจ กฎหมาย กฎระเบยีบ เพือ่กระตุน้การวจัิย พฒันาและนวตักรรมภาคผลติและ
บรกิาร 

ขบัเคลือ่นการบรูณาการระบบ วทน. และระบบวจัิย (ฉบบั)    1 

การศกึษาแนวทางการใหท้นุวจัิยและพฒันานวตักรรมแก ่Startup และ SMEs (ฉบบั)    1 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยของประเทศ 

 ศึกษำทบทวนเอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรด ำเนินงำนด้ำน วทน. ของต่ำงประเทศ ตัวอย่ำง
กำรด ำเนินงำนด้ำน วทน. ของภำคเอกชนในประเทศ 

 กำรประชุมระดมควำมคิดเห็นและส ำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยตรง กำร
จัดอภิปรำยกลุ่ม (Focus Group discussion) กับหน่วยงำนด้ำน วทน. เพ่ือก ำหนดประเด็นปัญหำ
และแนวทำงกำรปฏิรูป 

 จัดจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรในเรื่องแนวทำงกำรด ำเนินงำน Agenda-based budgeting 
 กำรน ำเสนอแนวทำงและประเด็นปฏิรูปให้กับ คณะท ำงำน/คณะกรรมกำร 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาแนวทางการให้ทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) และ
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี (SMEs) 

 ศึกษำทบทวนเอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรใหม่ฐำนนวัตกรรมในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  

 กำรประชุมระดมควำมคิดเห็นและส ำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
กำรจัดอภิปรำยกลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนภำครัฐที่มีภำรกิจ
เกี่ยวข้อง 

 จัดจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำร 
 จัดท ำรำยงำนข้อเสนอแนวทำงกำรให้ทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม และมำตรกำรสนับสนุนอ่ืนที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยี 

10. งบประมาณด าเนินงาน 2,100,979.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

โครงการบรูณาการระบบวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรมและการวจัิยของประเทศ 

ขบัเคลือ่นการบรูณาการระบบวทน. และระบบวจัิย 235,000.00  230,000.00  333,000.00  180,000.00  978,000.00  

โครงการศกึษาแนวทางการใหท้นุวจัิยและพฒันานวตักรรมแกผู่ป้ระกอบการใหม ่(Startup) และผูป้ระกอบการฐานเทคโนโลย ี(SMEs) 

การศกึษาแนวทางการใหท้นุวจัิยและพฒันานวตักรรมแก ่
Startup และ SMEs 

100,979.00  511,000.00  511,000.00  - 1,122,979.00  

รวมงบประมาณ 335,979.00  741,000.00  844,000.00  180,000.00  2,100,979.00  
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โครงการ (09) โครงการจัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และรายงานติดตามและ
ประเมินผลนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
(1) โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แห่งชำติ ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
ปัจจัยเอ้ือด้ำน วทน. ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มำตรกำรที่ 5.5.2 กำร
พัฒนำ/บูรณำกำรฐำนข้อมูล วทน. ในมิติต่ำงๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 

(2) เป็นภำรกิจที่ระบุไว้ตำม พ.ร.บ.วทน. พ.ศ. 2551 หมวด 3 มำตรำ 17 (6) ที่ระบุให้ สวทน. จัดให้มี
ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล ดัชนี และกำรศึกษำวิจัยนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(3) เป็นภำรกิจที่ระบุไว้ตำม พ.ร.บ.วทน. พ.ศ. 2551 หมวด 3 มำตรำ 17 (7) ที่ระบุให้ สวทน. จัดท ำ
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำยและแผนระดับชำติวำดวยวิทยำศำสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเสนอตอคณะกรรมกำรเพ่ือน ำเสนอตอคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ 12 (2) 

(4) สอดคล้องกับมติ ครม. เรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 
2556 เพ่ือจัดท ำสถิติทำงกำรด้ำน วทน. 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือส ำรวจและรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต

และอุตสำหกรรมบริกำรของประเทศไทย 
 เพ่ือวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของผู้ประกอบกำรไทยกับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันของประเทศ 
 เพ่ือรวบรวมข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนีด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และ

น ำไปข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนีดังกล่ำว ไปวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนสถำนภำพและ
ควำมก้ำวหน้ำด้ำน วทน. ของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล สถิติและดัชนี 
วทน. อย่ำงกว้ำงขวำง 

 เพ่ือพัฒนำดัชนีและตัวชี้วัดใหม่ ด้ำน วทน. เพื่อให้ประเทศมีดัชนีและตัวชี้วัดด้ำน วทน.  
 พัฒนำและบ ำรุงรักษำคลังข้อมูล วทน. ระบบสำรสนเทศด้ำน วทน. และระบบภูมิสำรสนเทศด้ำน 

วทน. เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ สวทน. ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและระบบที่มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
 พัฒนำและบ ำรุงรักษำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล สถิติ และดัชนี

ด้ำน วทน. แก่ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
 เพ่ือให้บรรลุตำมภำรกิจที่ระบุไว้ตำม พ.ร.บ. วทน. พ.ศ. 2551 หมวด 3 มำตรำ 17 (6) ที่ให้ สวทน. 

จัดให้มีตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล ดัชนี และกำรศึกษำวิจัยนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และบรรลุเป้ำหมำย และบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยและแผน วทน. แห่ งชำติ ฉบับที่ 1 
มำตรกำรที่ 5.5.2 กำรพัฒนำ/บูรณำกำรฐำนข้อมูล วทน. ในมิติต่ำงๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 
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 เพ่ือพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้ง
ในระดับนโยบำย แผนงำนและโครงกำร 

 เพ่ือพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำคัญ (Flagship Project) ด้ำน วทน. 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 รำยงำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำและกิจกรรมนวัตกรรมของภำคเอกชน 

ประจ ำปี 2559 ฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำและกิจกรรมนวัตกรรมของภำคเอกชน 
และท ำเนียบผู้ประกอบกำรที่มีกิจกรรมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปี 2559  

 หนังสือดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประจ ำปี 2558 
 รำยงำนวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำน วทน. ของประเทศ 
 ฐำนข้อมูลตัวชี้วัดและดัชนีชี้วัดด้ำน วทน. อำทิเช่น ฐำนข้อมูลก ำลังคน ด้ำน วทน. ฐำนข้อมูลกำร

จัดสรรและเบิกจ่ำยงบประมำณด้ำน วทน. ของประเทศ และฐำนข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ 
 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
 วช. น ำข้อมูลผลกำรส ำรวจกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนไปรวมกับภำครัฐ , ภำคอุดมศึกษำ, 

ภำคเอกชนไม่ค้ำก ำไร, ภำครัฐวิสำหกิจ เพ่ือให้ได้ภำพรวมของประเทศ 
 หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของ

อุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยมีหน่วยงำนที่ใช้ข้อมูล อำทิเช่น ศอ., ศช., ศน., ศว., ศลช., สนช., สกว., วช., 
สศช., สสช., สกท. รวมถึงนักวิจัยจำกสถำบัน กำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ เป็นต้น 

 ส่งข้อมูลกำรวิจัยและพัฒนำให้กับ Thailand Management Association (TMA) เพ่ือส่งให้กับ IMD 
ในกำรจัดอันดับควำมสำมำรในกำรแข่งขัน และส่งข้อมูลให้กับ UNESCO เพ่ือรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย
และพัฒนำของประเทศต่ำงๆ  

 ส่งข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนี ด้ำน วทน. เพ่ือน ำไปจัดท ำสถิติทำงกำร (Official statistics) ด้ำน 
วทน. ตำมแผนแม่บทสถิติรำยสำขำ วทน. 

 เกิดเครือข่ำยกำรจัดท ำข้อมูลและเครือข่ำยผู้ใช้ข้อมูลด้ำน วทน. อย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้น อำทิเช่น 
เครือข่ำยกำรจัดท ำข้อมูล วทน. รำยอุตสำหกรรม ระหว่ำง สวทน. หน่วยงำนในกระทรวงอุตสำหกรรม 
และสภำอุตสำหกรรม 

 บุคลำกรภำยใน สวทน. และบุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำข้อมูล วทน. ที่ถูกต้องและ
แม่นย ำไปใช้ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ประเทศ 
และตำมนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ ในกำรใช้ วทน. ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

 ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล สถิติและดัชนีด้ำน วทน. อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 หน่วยงำนต่ำงๆ มีศักยภำพในกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำนและ
โครงกำรด้ำน วทน. 

 สวทน. มีข้อมูลที่รวบรวมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำน วทน. 
ตำมนโยบำยและแผน 

ผลผลิต (Output) 

 รำยงำนผลกำรส ำรวจกำรวิจัยและพัฒนำและกิจกรรมนวัตกรรมภำคเอกชน ปี 2558 
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 ผลักดันเครือข่ำยเอกชนที่มีวิจัยและพัฒนำและกิจกรรมนวัตกรรม ให้ลงทุนเพิ่มข้ึน 
 ระบบในกำรผลักดันผลงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 
 รำยงำนผลกำรส ำรวจกำรวิจัยและพัฒนำภำคเอกชน ปี 2559 (ผลผลิต ณ ไตรมำสที่ 2 ปี 2560) 
 หนังสือดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และหนังสือศักยภำพ วทน. 
 ข้อมูลงบประมำณจัดสรรด้ำน วทน. ภำครัฐ  
 คลังข้อมูลและระบบ Web Service 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

เครือข่ำยผู้ประกอบกำรมีกำรใช้งำนข้อมูลผลกำรส ำรวจกำรวิจัยและพัฒนำและดัชนีวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ในกำรวำงแผนเพ่ิมงบประมำณลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยประเทศ 

ผลกระทบ (Impact)  

 ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นในกำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถ
ขำยสินค้ำได้เพ่ิมสูงขึ้นจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือลดกำรขำดดุลกำรช ำระเงินทำงเทคโนโลยีของ
ประเทศได้มำกขึ้น 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร อำศัยกลไกคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมกำรจัดท ำดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) เลขำธิกำรสถิติแห่งชำติ ประธำนอนุกรรมกำร 
2) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ อนุกรรมกำร 

 และสังคมแห่งชำติหรือผู้แทน 
3) เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
4) อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
6) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
7) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
8) เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
9) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนอุดมศึกษำ อนุกรรมกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
10) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ อนุกรรมกำร 

เทคโนโลยีแห่งชำติ 
11) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ อนุกรรมกำร 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
12) ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนกำรวิจัย อนุกรรมกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
13) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ข้อสนเทศกำรวิจัย อนุกรรมกำร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
14) ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมกำร 
15) นำยแพทย์วิจำรณ์ พำนิช อนุกรรมกำร 
16) นำยสุธรรม วำณิชเสนี อนุกรรมกำร 
17) นำยนักสิทธิ์ คูวัฒนำชัย อนุกรรมกำร 
18) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ อนุกรรมกำร  
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  และเลขำนุกำร 
19) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ อนุกรรมกำรและ 

 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
20) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ อนุกรรมกำรและ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 คณะท ำงำนก ำกับกำรศึกษำเชิงวิชำกำรโครงกำรส ำรวจข้อมูลกำรวิจัยและพัฒนำ (เป็นผู้ติดตำม
ประเมินผลโครงกำรส ำรวจข้อมูลวิจัยและพัฒนำ) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) นำยวิลำศ สุวี       ประธำน 
2) นำงสิรี ชัยเสรี       คณะท ำงำน 
3) ผู้แทนส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ     คณะท ำงำน 
4) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ   คณะท ำงำน 
5) ผู้แทนส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ คณะท ำงำน 
6) ผู้แทนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    คณะท ำงำน 
7) ผู้แทนส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ    คณะท ำงำน 
8) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน   คณะท ำงำน 
9) ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย    คณะท ำงำน 
10) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  คณะท ำงำนและ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ    เลขำนุกำร 

11) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  คณะท ำงำนและ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนคลังข้อมูล วทน. ระบบภูมิสำรสนเทศด้ำน วทน. และเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูล วทน. อย่ำงต่อเนื่อง 

 คณะท ำงำนก ำกับโครงกำร ประกอบด้วย ที่ปรึกษำโครงกำร ประธำนคณะท ำงำน คณะท ำงำนในส่วน
ของภำคกำรศึกษำ คณะท ำงำนในส่วนของภำครัฐ และคณะท ำงำนใส่วนของภำคเอกชน 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
 หน่วยงำนในเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ 
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 หน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 หน่วยงำนในคณะอนุกรรมกำรจัดท ำดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 หอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
 ภำคเอกชน 
 ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
 กระทรวงทุกกระทรวง 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการส ารวจขอ้มลูวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของภาคเอกชน ประจ าปี 2558     

รายงานผลการส ารวจการวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมภาคเอกชน ปี 2558 
(เลม่) 

  1  

โครงการสรา้งความตระหนักดา้น RDI แกเ่ครอืขา่ยภาคเอกชน (สมัมนาสทิธปิระโยชนแ์ละ CEO Innovation Forum 2016) 

ผลกัดนัเครอืขา่ยเอกชนทีม่วีจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม ใหล้งทนุเพิม่ขึน้ 
(ครัง้) 

 1   

โครงการ IP Intermediary 

เกดิระบบในการผลกัดนัผลงานวจัิยไปสูก่ารใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์(ระบบ)    1 

โครงการส ารวจขอ้มลูวจัิยและพฒันา ประจ าปี 2559  

รายงานผลการส ารวจการวจัิยและพฒันาภาคเอกชน ปี 2559  
(ผลผลติ ณ ไตรมาสที ่2 ปี 2560) (เลม่) 

    

โครงการจัดท าหนังสอืดชันวีทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(รวมการประชมุอนุกรรมการดชัน)ี 

หนังสอืดชันวีทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและหนังสอืศกัยภาพ วทน. (เลม่)    1 

โครงการวเิคราะหง์บประมาณ วทน. ภาครัฐ 

ขอ้มลูงบประมาณจัดสรรดา้น วทน. ภาครัฐ (เลม่)   1  

โครงการพฒันาฐานขอ้มลู วทน. 

คลงัขอ้มลูและระบบ Web Service (ระบบ) 1    

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
วิธีกำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ มีคณะอนุกรรมกำรจัดท ำดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศ ซึ่งมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นประธำน ซึ่งท ำหน้ำที่ก ำกับโครงกำรฯ รวมถึงมี
คณะท ำงำนก ำกับกำรศึกษำเชิงวิชำกำรในโครงกำรย่อย เพ่ือผลิตข้อมูลและจัดท ำหนังสือด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ 

10. งบประมาณด าเนินงาน 10,222,220.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

โครงการจัดท าตวัชีว้ดั ฐานขอ้มลู ดชัน ีและรายงานตดิตามและประเมนิผลนโยบายและแผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ

โครงการส ารวจขอ้มลูวจัิยและพฒันาและกจิกรรม
นวตักรรมของภาคเอกชน ประจ าปี 2558 

849,000.00 844,000.00 200,000.00 - 1,893,000.00 

โครงการสรา้งความตระหนักดา้น RDI แกเ่ครอืขา่ย
ภาคเอกชน (สมัมนาสทิธปิระโยชนแ์ละ CEO 
Innovation Forum 2016) 

191,000.00 979,070.00 - - 1,170,070.00 

โครงการ IP Intermediary 892,620.00 674,465.00 20,000.00 674,465.00 2,261,550.00 

โครงการส ารวจขอ้มลูวจัิยและพฒันา ประจ าปี 2559 - - 2,044,000.00 1,664,000.00 3,708,000.00 

โครงการจัดท าหนังสอืดชันวีทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

599,600.00 - - 100,000.00 699,600.00 

โครงการวเิคราะหง์บประมาณ วทน. ภาครัฐ 90,000.00 120,000.00 90,000.00 - 300,000.00 

โครงการพฒันาฐานขอ้มลู วทน. 190,000.00 - - - 190,000.00 

รวมงบประมาณ 2,812,220.00 2,617,535.00 2,354,000.00 2,438,465.00 10,222,220.00 
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โครงการ (10) โครงการเครือข่ายนักวิจัยนโยบาย วทน. และการคาดการณ์
เทคโนโลย ี(STI-PRIDE and Technology Foresight)  

1. เหตุผลความจ าเป็น 
กำรพัฒนำนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ถือเป็นภำรกิจหลักของ สวทน. 

โดยที่นโยบำย วทน. ถือเป็นนโยบำยที่มีควำมส ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปสู่ประเทศรำยได้
สูง และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีได้อย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้นโยบำย วทน. มีควำมเกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ
ประเทศในด้ำนอ่ืนๆ อำทิ นโยบำยเศรษฐกิจ นโยบำยอุตสำหกรรม นโยบำยกำรเกษตร นโยบำยกำร
สำธำรณสุข นโยบำยกำรค้ำกำรลงทุน นโยบำยกำรศึกษำ และนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เนื่องจำก วทน. 
ถือเป็นข้อต่อส ำคัญของกำรพัฒนำในทุกมิติ ดังนั้น กำรด ำเนินกำรของ สวทน. จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
นักวิจัยนโยบำยวิจัยนโยบำย วทน. และเครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. เพ่ือให้เกิดกำรศึกษำวิจัยนโยบำยและ
จัดท ำนโยบำย วทน. อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้บริหำรประเทศและผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนมีข้อมูล
ประกอบตัดสินใจในกำรออกนโยบำยที่มีประสิทธิภำพ โดยมีทั้งข้อมูลอดีต ข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลแนวโน้ม
อนำคต เพ่ือให้นโยบำยที่ได้รับกำรพัฒนำมีลักษณะเป็นนโยบำยที่มำจำกข้อเท็จจริง (Evidence-based 
policy) ตลอดจนให้ประเทศไทยมีนักวิจัยนโยบำยด้ำน วทน. ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับสูงเพ่ิมขึ้นอย่ำง
เพียงพอ และมีเครือข่ำยกำรให้ค ำปรึกษำและเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำย วทน. ที่เข้มแข็ง 

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 สวทน. ได้ก ำหนด
บทบำทให้ สวทน. มีกำรศึกษำวิจัยนโยบำย เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย 
วทน. ดังนั้น สวทน. มีภำรกิจโดยตรงในกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัยนโยบำย วทน. ในมิติต่ำงๆ เพ่ือให้กำรวำง
นโยบำยและแผนด้ำน วทน. สัมฤทธิผล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรวิจัยนโยบำย วทน. มีประสิทธิภำพ สวทน. 
จ ำเป็นต้องสร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. ที่เข้มแข็ง ทั้งจำกภำยในหน่วยงำน และภำยนอกหน่วยงำน 
เนื่องจำกกำรจัดท ำนโยบำย วทน. จ ำเป็นต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญในหลำกหลำยสำขำท่ีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในมิติ
นโยบำยสำธำรณะ มิติกำรพัฒนำประเทศ และมิติด้ำน วทน. เครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. ยังจะมีบทบำทที่
ส ำคัญในกำรวำงยุทธศำสตร์ กำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้ำน วทน. และพัฒนำกำรด้ำน 
วทน. ของประเทศ ดังนั้น สวทน. จึงมีภำรกิจส ำคัญในกำรสร้ำงศักยภำพนักวิจัยนโยบำย วทน. ตลอดสร้ำง
เครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. ที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็นฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำนโยบำยเพ่ือน ำประเทศไปสู่
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมตำมเป้ำหมำยของรัฐบำล 

นอกเหนือจำกนี้ สวทน. ยังมีหน้ำที่ตำม พรบ. วทน. ให้เป็นหน่วยงำนที่ต้องติดตำม คำดกำรณ์ และ
ประเมินแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี โดยมี ศูนย์คำดกำรณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC CTF) ซึ่งเป็น
หน่วยงำนภำยใต้ สวทน. ซึ่งแต่ด ำเนินงำนภำยใต้ Policy Partnership on Science and Technology 
(PPSTI) Working Group ของ APEC ถือเป็นหน่วยงำนกลำงจะที่ด ำเนินกำรศึกษำและติดตำมแนวโน้มทำง
เทคโนโลยี ด้วยกระบวนกำรคำดกำรณ์อนำคตของเทคโนโลยี ( technology foresight) อย่ำงเป็นระบบ 
กิจกรรมด้ำนกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีในอนำคตจ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของผู้เชี่ยวชำญทั้งใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ นอกจำกนั้นยังต้องกำรองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำย ไม่เพียงเฉพำะด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเท่ำนั้น แต่ยังต้องกำรควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองด้วย 
ดังนั้น สวทน. จึงจ ำเป็นต้องท ำงำนกับในรูปแบบเครือข่ำยของกำรคำดกำรณ์อนำคตของประเทศไทย 
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(Thailand Foresight Network) ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ในประเทศที่มีควำมเกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องท ำงำน
ร่วมกันกับหน่วยงำนด้ำนกำรคำดกำรณ์อนำคตในระดับนำนำชำติ  เพ่ือให้ประเทศมีกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยี
อนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพและแม่นย ำ ช่วยให้ผู้บริหำรประเทศสำมำรถตัดสินใจทำงนโยบำยในกำรเลือก
ลงทุนในเทคโนโลยีที่ส ำคัญ ที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในประเด็น
เร่งด่วน อำทิเช่น กำรเตรียมควำมพร้อมทำงเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือเข้ำสู่สังคมสูงวัย เป็นต้น 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยนโยบำย วทน. 
 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ

ด้ำน วทน. บนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริง (Evidence-based policy) 
 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยนโยบำย วทน. ที่ประเด็นที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ

ประเทศท้ังฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
 เพ่ือให้เกิดเครือข่ำยนักวิจัยนโยบำยที่เข้มแข็ง เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ อย่ำงเป็นระบบ 
 เพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีอนำคต ร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกับประเทศในกลุ่ม APEC ซึ่งท ำงำนภำยใต้ Policy Partnership on Science 
and Technology (PPSTI) Working Group เช่น ญี่ปุ่น สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) สำธำรณรัฐเกำหลี สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ สำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย สหพันธรัฐรัสเซีย และผลักดันให้ APEC CTF อยู่ในโครงสร้ำงที่เหมำะสมของ APEC 
PPSTI Working Group สอดคล้องกับภำรกิจของ สวทน. 

 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำน foresight กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีควำมเชี่ยวชำญ และพัฒนำ
เครื่องมือในกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีอนำคต (Technology foresight) ที่มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้
งำนในบริบทของประเทศไทย 

 เพ่ือจัดท ำยุทธศำสตร์ส ำหรับประเทศไทย ในมิติที่ส ำคัญ อำทิเช่น กำรเตรียมควำมพร้อมทำง
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย (Aging society) ของประเทศไทย 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 นักวิจัยนโยบำย วทน. ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
 เครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. โดยเฉพำะในสำขำที่มีควำมส ำคัญ 
 ข้อเสนอเชิงนโยบำยและประเด็นทำงนโยบำย ที่น ำไปสู่กำรพัฒนำนโยบำยในกำรสร้ำงควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 เครือข่ำยกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีอนำคตที่มีควำมเข้มแข็ง พร้อมมีเครื่องมือในกำรคำดกำรณ์อนำคต

ที่เหมำะสม  
 รำยงำนกำรศึกษำควำมพร้อมเทคโนโลยียุทธศำสตร์แห่งชำติ รวมถึงรำยงำนกำรคำดกำรณ์แนวโน้ม

ทำงเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อำทิ กำรเปลี่ยนแปลง
เข้ำสู่สังคมสูงวัย 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 ระบบกำรพัฒนำนักวิจัยนโยบำย วทน. และกำรสร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. 
 นักวิจัยนโยบำยที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
 เครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. ในสำขำท่ีมีควำมส ำคัญ 
 รำยงำนกำรประเมินผลกำรนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ (ฉบับที่ 1) ระยะครึ่งแผน 
 รำยงำนกำรศึกษำควำมพร้อมเทคโนโลยียุทธศำสตร์แห่งชำติ 
 รำยงำนภำพอนำคตของสังคมสูงวัยของประเทศไทย ปี 2577 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ประเทศไทยมีนักวิจัยนโยบำย วทน. และผู้เชี่ยวชำญนโยบำย วทน. ที่มีศักยภำพสูง 
 ประเทศไทยมีกำรสะสมองค์ควำมรู้ และต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำย วทน. และขีดควำมสำมำรถ

ในกำรวิจัยนโยบำย วทน. ทัดเทียมประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำ 
 ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรจัดท ำนโยบำย วทน. ในมิติต่ำงๆ  
 ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยียุทธศำสตร์ 
 เกิดเครือข่ำยระดับชำติและระดับนำนำชำติในกำรท ำงำนด้ำนกำรคำดกำรณ์อนำคตของประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีกำรเตรียมควำมพร้อมทำงเทคโนโลยีส ำหรับรองรับกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย 

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยมีกำรวำงแผนกำรเจริญเติบโตด้วยชุดกำรพัฒนำใหม่ (New growth engines) ที่มี วทน. 
เป็นพื้นฐำนส ำคัญ  

 ผู้บริหำรประเทศสำมำรถตัดสินใจทำงนโยบำยบนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริง (Evidence-based policy) 
 ประเทศไทยมีทิศทำงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรปรับโครงสร้ำงทำงเศรษกิจและ

อุตสำหกรรมที่ชัดเจน 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับเชิงวิชำกำรเพ่ือติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กิจกรรม 
 รำยงำนผลกำรประเมินนโยบำยและแผน วทน. ฉบับที่ 1 (ระยะครึ่งแผน) ต่อ บวทน. และ กวทน. 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
ทั่วประเทศ 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 ส ำนักนโยบำยและแผน ทุกกระทรวง 
 หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ  
 หน่วยงำนภำคเอกชน 
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 หน่วยงำนภำคกำรศึกษำ 
 ภำคประชำสังคม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
 หน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 หน่ ว ย ง ำนด้ ำ น  foresight ใ น  APEC เ ช่ น  Organization of Economic Cooperation and 

Development (OECD), Science and Technology Foresight Center, National Institute of 
Science and Technology Policy (NISTEP), Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology, Japan, International Foresight Center, Higher School of Economics, 
Russia, Centre for Strategic Futures, Prime Minister’s Office, Singapore, Indonesian 
Institute of Sciences (LIPI), Indonesia, National Institute of Science and Technology 
Policy and Strategy Studies (NISTPASS), Vietnam 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการประเมนินโยบายและแผน วทน. แหง่ชาต ิฉบบัที ่1 ระยะ 5 ปีแรก 

รายงานการประเมนิผลนโยบายและแผน วทน. แหง่ชาต ิฉบบัที ่1 ระยะครึง่แผน 
(ฉบบั) 

   1 

โครงการพฒันาศกัยภาพนักวจัิยนโยบาย วทน. และเครอืขา่ยนักวจัิยนโยบาย วทน. 

ระบบการพฒันานักวจัิยนโยบาย วทน. และการสรา้งเครอืขา่ยนักวจัิยนโยบาย วทน. 
(ระบบ) 

   1 

โครงการการเตรยีมการเพือ่สงัคมสงูวยัในอนาคตของประเทศไทย 

รายงานภาพอนาคตของสงัคมสงูวยัของประเทศไทย ปี 2577 (ฉบบั)  1   

โครงการประเมนิความพรอ้มเทคโนโลยยีทุธศาสตรแ์หง่ชาตดิว้ยเครือ่งมอืคาดการณ์อนาคต 

รายงานการศกึษาความพรอ้มเทคโนโลยยีทุธศาสตรแ์หง่ชาต ิ(ฉบบั)    1 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดตั้งคณะท ำงำนโครงกำร (โครงกำรประเมินนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ ฉบับที่ 1 ระยะ 5 ปี

แรก โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยนโยบำย วทน. และเครือข่ำยนักวิจัยนโยบำย วทน. และโครงกำร
คำดกำรณ์แนวโน้มเทคโนโลยีอนำคต)  

 พัฒนำกรอบกำรด ำเนินโครงกำร 
 ร่วมกับหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรในกำรด ำเนินโครงกำร 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรวิชำกำรเพ่ือก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่อผู้บริหำร สวทน.  

10. งบประมาณด าเนินงาน 6,282,444.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

โครงการประเมนินโยบายและแผน วทน. แหง่ชาต ิฉบบั
ที ่1 ระยะ 5 ปีแรก 

200,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00 1,000,000.00 

โครงการพฒันาศกัยภาพนักวจัิยนโยบาย วทน. และ
เครอืขา่ยนักวจัิยนโยบาย วทน. 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1,200,000.00 

โครงการการเตรยีมการเพือ่สงัคมสงูวยัในอนาคตของ
ประเทศไทย 

- 1,839,744.00 - - 1,839,744.00 

โครงการประเมนิความพรอ้มเทคโนโลยยีทุธศาสตร์
แหง่ชาตดิว้ยเครือ่งมอืคาดการณอ์นาคต 

- 543,000.00 527,200.00 1,172,500.00 2,242,700.00 

รวมงบประมาณ 500,000.00 3,082,744.00 1,027,200.00 1,672,500.00 6,282,444.00 
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3. แผนงานบุคลากร 
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งบบุคลากรและงบด าเนินงาน 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จัดตั้งขึ้น

ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ท ำหน้ำที่จัดท ำนโยบำย
และแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ จัดท ำแผนด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ ประสำนงำน
และติดตำมกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนและให้ค ำแนะน ำ
หน่วยงำนของรัฐในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน รวมทั้งจัดให้มีตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล ดัชนี และกำรศึกษำวิจัย
นโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภำยใต้พระรำชบัญญัติดังกล่ำว ได้มีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน 
มีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภำครัฐและเอกชนเป็นกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
สภำวิจัยแห่งชำติ ให้มีกำรจัดสรรและใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและแผน และติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศอย่ำง
จริงจังและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ สวทน. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพในแต่ละปี จึงได้จัดท ำประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำน ที่นอกเหนือจำกค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตำม พรบ. 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ของรัฐบำล และโครงที่ได้รับงบประมำณอุดหนุนจำกหน่วยงำนอ่ืน 

ปัจจุบัน สวทน. เปิดด ำเนินกำรอยู่ ณ อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 14 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร มีพนักงำนรวมทั้งสิ้น 84 คน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ และกลุ่มสำยงำน ดังนี้ 

อัตรำก ำลังที่ผ่ำนกำรสรรหำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำยงำน 

กลุ่ม จ านวน (คน)  ร้อยละ 

 
บริหำร 13 15.48 

 
วิจัยและวิชำกำร 51 60.71 

 
ปฏิบัติกำร 20 23.81 

 
รวม 84  100.00 
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อัตรำก ำลังที่ผ่ำนกำรสรรหำ จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

        

4 12 15 26 17 10 36 48 

16 คน (19.05%)  41 คน (48.81%)  27 คน (32.14%)  84 คน (100%)  

*ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2558 (รวมเลขำธิกำร) 

2. งบประมาณด าเนินงาน 123,082,447.02 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

งบบคุลากรและงบด าเนนิงาน 

(01) งบบคุลากร  
(เงนิเดอืน คา่ตอบแทน สวสัดกิาร) 

19,215,000.00 19,715,000.00 20,715,000.00 18,715,000.00 78,360,000.00 

(02) คา่ใชส้อย / สาธารณูปโภค 6,724,128.79 5,681,729.51 5,231,142.97 5,983,080.97 23,620,082.24 

(03) คา่เชา่พืน้ทีท่ าการส านักงาน 5,066,302.39 5,345,354.13 5,345,354.13 5,345,354.13 21,102,364.78 

รวมงบประมาณ 31,005,431.18 30,742,083.64 31,291,497.10 30,043,435.10 123,082,447.02 
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4. โครงการอุดหนุนโดยหน่วยงานอื่น 
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โครงการ (S1) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร ์

1. เหตุผลความจ าเป็น 
อุทยำนวิทยำศำสตร์เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

ประเทศในยุคเศรษฐกิจที่ใช้องค์ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ อุทยำนวิทยำศำสตร์คือนิคมวิจัยซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวิจัยพัฒนำ
ของภำคเอกชน ภำครัฐ และภำคกำรศึกษำ โดยมีพ้ืนที่เพ่ือกำรด ำเนินกำรวิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) และ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรด ำเนินงำนวิจัยพัฒนำ เช่น ห้องปฏิบัติกำร 
เครื่องมือวิจัย เป็นต้น  

จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ของประเทศ (พ.ศ. 2556 – 2560) ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ
กิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ใน 7 ประเด็นหลัก และมำตรกำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
3 มำตรกำรหลัก ซึ่งเป็นทิศทำงในกำรพัฒนำกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ของประเทศในภำพรวม ในระยะ 5 ปี 
และเห็นชอบโครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค (ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้) พ.ศ. 2556 – 
2558  

โดยผลงำนที่อยู่ระหว่ำงกำรขับเคลื่อนในช่วงรอยต่อระหว่ำงปีงบประมำณ 2558-2559 ได้แก่ (1) 
กำรสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนในประเทศ
ไทย (2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ในเชิงพำณิชย์  โดยกำรส่งเสริมกำร
สร้ำงผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรม และผู้จัดกำรนวัตกรรม (Thailand Innovation Fellows) (3) กำรศึกษำ
รูปแบบกำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน วทน. ของอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค เพ่ือส่งเสริมภำคเอกชนในกำร
ลงทุนพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
กิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์มีควำมต่อเนื่องและบรรลุเป้ำหมำย และมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 
จ ำเป็นต้องจัดท ำกลไกกำรส่งเสริม ขับเคลื่อนมำตำกำรและกลไกกำรส่งเสริมต่ำงๆ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในระบบอุทยำนวิทยำศำสตร์ รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยในกำรด ำเนิน
กิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ของภำครัฐ ภำคกำรศึกษำและภำคเอกชน 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
สนับสนุนกำรด ำเนินของ สอว. ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำน

วิทยำศำสตร์ ซึ่งมี สวทน. และ สวทช. เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ (ตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี) ดังนี้ 

 เพ่ือจัดท ำข้อเสนอนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ของประเทศ (พ.ศ. 2556 – 2560) และขับเคลื่อนไปสู่กำร
ปฏิบัติ 

 เพ่ือพัฒนำก ำลังคนเฉพำะทำงด้ำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ โดยกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้กับ
บุคลำกรทีเ่กี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ สอว. ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรช่วยส่งเสริมพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่/สถำนที่อ ำนวยควำมสะดวกสนับสนุนเอกชนท ำวิจัยและ
พัฒนำ โดยรวบรวมนักวิจัย ผู้เชี่ยวชำญ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนจ ำนวนมำก มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ
กำรท ำวิจัยและกำรพัฒนำเทคโนโลยี รวมทั้งยังเป็นตัวกลำงเชื่อมโยงระหว่ำงภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรศึกษำ 
ภำครัฐ และภำคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน วทน. ของประเทศ สร้ำงธุรกิจ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ และกำรส่งเสริมกำรน ำผลงำนวิจัยและพัฒนำเข้ำสู่ระบบกำรคุ้มครองและกำรใช้ประโยชน์ใน
เชิงพำณิชย์ด้วย นอกจำกนี้ยังมีเป้ำหมำยกำรจัดตั้งอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคและขยำยเครือข่ำยอุทยำน
วิทยำศำสตร์เฉพำะทำงและอุทยำนวิทยำศำสตร์ที่ด ำเนินกำรโดยภำคเอกชนเพ่ิมเติม 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 มีพ้ืนที่/สถำนที่อ ำนวยควำมสะดวกสนับสนุนเอกชนท ำวิจัยและพัฒนำ  
 มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงกลไก/มำตรกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม / จ ำนวน 

Startup 
 เกิดกำรร่วมวิจัยและพัฒนำระหว่ำงบริษัท สถำบันวิจัย/มหำวิทยำลัย รวมถึงกำรส่งเสริมกำรน ำ

ผลงำนวิจัยและพัฒนำเข้ำสู่ระบบกำรคุ้มครองและกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์  
 เกิดเครือข่ำยอุทยำนวิทยำศำสตร์ รวมถึงกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกับองค์กรต่ำงประเทศเพ่ือให้ 
 กำรพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
 เกิดกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภำคเอกชนมีศักยภำพในกำรผลิตและกำรแข่งขันที่สูงขึ้น 

 เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมระบบนวัตกรรมของประเทศ และเชื่อมโยงระหว่ำงภำคกำรศึกษำ วิจัยกับ
ภำคกำรผลิต  

 เพ่ิมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน 
 พัฒนำก ำลังคนด้ำน วทน. ของประเทศ 

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยมีกำรจัดตั้งอุทยำนวิทยำศำสตร์ หรือ นิคมวิจัย เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญ
ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ
ไทยให้เข้มแข็ง 

 สร้ำงกำรจ้ำงงำนเพิ่มมำกขึ้น 
 เพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  
 ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นและเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน 
 ยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรอยู่ดีกินดีของประชำกรประเทศในระยะยำว 
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5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 กำรพิจำรณำของคณะท ำงำนร่วมระหว่ำง สอว. สวทช. และ สวทน. 
 คณะกรรมกำรก ำกับโครงกำรควำมร่วมมือ 
 คณะกรรมกำรวิชำกำร 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 กรุงเทพมหำนคร  
 อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ 
 อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

 มหำวิทยำลัย 
 สถำบันวิจัย 
 หน่วยบ่มเพำะธุรกิจ 
 ห้องปฏิบัติกำร 
 ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม 
 หน่วยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
 ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 มหำวิทยำลัย 
 สถำบันวิจัย 
 ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  
 ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ (สอว.) 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  
 สมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและอุทยำนวิทยำศำสตร์ไทย 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
ผลงำนที่อยู่ระหว่ำงกำรขับเคลื่อนในช่วงรอยต่อระหว่ำงปีงบประมำณ 2558 - 2559 ได้แก่  

 กำรสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนใน
ประเทศไทย 2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมสำมำรถในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ในเชิงพำณิชย์  โดย
กำรส่งเสริมกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรม และผู้จัดกำรนวัตกรรม (Thailand Innovation 
Fellows)  

 กำรศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน วทน. ของอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค เพ่ือส่งเสริม
ภำคเอกชนในกำรลงทุนพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
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กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

สนับสนุนการจัดตัง้ และขยายผลการด าเนนิงานของศนูยส์ง่เสรมิและสรา้งความเขม้แข็งใหศ้นูยว์จัิยและพฒันาของภาคเอกชนในประเทศไทย 
ระยะที ่2 

จ านวนศนูย ์CRDC เพิม่ขึน้ (แหง่)    1 

ขยายผล CRDC และมผีูป้ระกอบการเขา้รว่ม (ครัง้)  1   

รายงานการด าเนนิงานของศนูยส์ง่เสรมิและสรา้งความเขม้แข็งใหศ้นูยว์จัิยและ
พฒันาของภาคเอกชนในประเทศไทย ระยะที ่2 (ฉบบั) 

   1 

การสรา้งกลไกการพฒันา Startup ธรุกจิเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู ผา่นความรว่มมอืและเชือ่มโยงระหวา่งอทุยาน
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั หรอืองคก์รการพฒันา Startup ของตา่งประเทศ รวมทัง้การสรา้งกลไกและขยายผลการพฒันาผูจั้ดการนวตักรรม 
(Thailand Innovation Fellows) ในประเทศไทย 

กลไก/มาตรการพฒันาผูป้ระกอบการนวตักรรม (กลไก)   1  

การสรา้งเครอืขา่ยกบัตา่งประเทศ (เครอืขา่ย)   1  

รายงานการสรา้งกลไกและขยายผลการพฒันาผูจั้ดการนวตักรรม (Thailand 
Innovation Fellows) ในประเทศไทย (รายงาน) 

   1 

การเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหก้บับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร ์

หลกัสตูร/Knowledge Sharing (ครัง้) 2 2 3 3 

รายงานการเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหก้บับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิงาน
อทุยานวทิยาศาสตร ์(ฉบบั) 

   1 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
ขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 

 กำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 
o สนับสนุนกำรจัดตั้ง และขยำยผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้

ศูนย์วิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนในประเทศไทย ระยะที่ 2  
 กำรสร้ำงกลไกกำรพัฒนำ Startup ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภำพในกำรเติบโตสูง ผ่ำน

ควำมร่วมมือและเชื่อมโยงระหว่ำงอุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย หรือองค์กรกำรพัฒนำ Startup 
ของต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงกลไกและขยำยผลกำรพัฒนำผู้จัดกำรนวัตกรรม (Thailand 
Innovation Fellows) ในประเทศไทย 

 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้กับบุคลำกรที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
o จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำน

อุทยำนวิทยำศำสตร์ 

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร สอว. และบุคลำกรกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ 
สอว. โดยกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง (on the job training, learning by doing) กำรสอนงำน 
(coaching) กำรฝึกอบรมและกำรสัมมนำ รวมทั้งกำรศึกษำดูงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ 

10. งบประมาณด าเนินงาน 6,492,843.76 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

โครงการอทุยานวทิยาศาสตร ์

สนับสนนุการจัดตัง้ และขยายผลการด าเนนิงานของศนูย์
สง่เสรมิและสรา้งความเขม้แข็งใหศ้นูยว์จัิยและพฒันา
ของภาคเอกชนในประเทศไทย ระยะที ่2 

500,000.00 1,200,000.00 700,000.00 600,000.00 3,000,000.00 

การสรา้งกลไกการพฒันา Startup ธรุกจิเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู ผา่นความรว่มมอื
และเชือ่มโยงระหวา่งอทุยานวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
หรอืองคก์รการพฒันา Startup ของตา่งประเทศ รวมทัง้
การสรา้งกลไกและขยายผลการพฒันาผูจั้ดการนวตักรรม 
(Thailand Innovation Fellows) ในประเทศไทย 

500,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 2,500,000.00 

การเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหก้บับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการด าเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร ์

200,000.00 300,000.00 300,000.00 192,843.76 992,843.76 

รวมงบประมาณ 1,200,000.00 2,200,000.00 1,700,000.00 1,392,843.76 6,492,843.76 
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โครงการ (S2) เครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers 
: AIMS Thailand) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
กำรส่งเสริมและผลักดันงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (promotion of technology 

commercialization) เป็นหนึ่งในนโยบำยสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  โดยกลไกส ำคัญ
ประกำรหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำว ได้แก่ กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรที่   เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ รวมถึงกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำใน
เส้นทำงอำชีพ (career path) ที่ชัดเจนให้แก่บุคลำกรดังกล่ำว 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้เล็งเห็น
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำศักยภำพให้แก่บุคลำกรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวักตกรรมมำโดย
ตลอด และขณะนี้ได้ริเริ่มสร้ำงเครือข่ำยผู้จัดกำรนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers: AIMS 
Thailand) เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรสร้ำงศักยภำพให้แก่บุคลำกรและสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย 
ผู้จัดกำรนวัตกรรม  นอกจำกนี้ยังเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยนักถ่ำยทอดเทคโนโลยีในระดับ
นำนำชำติ อำทิ Association of University Technology Managers (AUTM)  เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือสร้ำงโอกำส
ในกำรเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงนักวิชำชีพทั้งในและต่ำงประเทศ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งใน
มิติของกำรสร้ำงศักยภำพให้บุคลำกรและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือได้ในระยะยำว 

ที่ผ่ำนมำ สวทน.ได้ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับกับสมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและอุทยำน
วิทยำศำสตร์ประเทศไทย (ThaiBispa) จัดท ำกลไกในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม  
เพ่ือวำงรำกฐำนน ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้จัดกำรนวัตกรรมที่ประกอบด้วยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และท ำงำนเชื่อมโยงประสำนกันได้อย่ำงรำบรื่น นอกจำกนี้ สวทน. ได้ร่วมกับหน่วยงำนพันธมิตร 9 แห่ง จัดกำร
ประชุมนำนำชำติ  AUTM Asia 2016 ที่จะมีขึ้นในเดือนมีนำคมปี 2559 นี้ โดย สวทน. ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำน
ประสำนงำนกลำงและบริหำรจัดกำรงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมจัดประชุมดังกล่ำว มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดประชุมฯ และคณะกรรมกำรย่อยอีกจ ำนวน 3 ชุด 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือขับเคลื่อนระบบทรัพย์สินทำงปัญญำและส่งเสริมให้เกิด Eco-System ด้ำนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้

ประโยชน์เชิงพำณิชย์ที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน   
 เพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ำยผู้จัดกำรนวัตกรรม (AIMs Thailand: Alliance of Innovation Managers) 

ที่มี รูปแบบทำงธุรกิจ (Business Model)  และแนวปฏิบัติ (Best Practice) ในกำรสร้ำงศักยภำพ
ให้แก่ผู้จัดกำรนวัตกรรมที่เหมำะสมและยั่งยืนส ำหรับประเทศไทย   

 เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมโยงและพัฒนำศักยภำพผู้จัดกำรนวัตกรรมและนักถ่ำยทอดเทคโนโลยีทั้งในและ
ต่ำงประเทศด้วยกำรจัดประชุมนำนำชำติ AUTM Asia 2016 อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ำย
ผู้จัดกำรนวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนำคต 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 เกิดควำมร่วมมือและกำรสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรมทั้งใน 

สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ และภำคเอกชน  
  เกิดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยผู้จัดกำรนวัตกรรมทั้งในมิติของรูปแบบกำรด ำเนินกำรทำง

ธุรกิจเหมำะสมและยั่งยืน และในมิติของแนวทำงกำรสร้ำงศักยภำพให้แก่ผู้จัดกำรนวัตกรรมที่มีควำม
น่ำเชื่อถือและมีประสิทธิภำพส ำหรับประเทศไทย 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

 เครือข่ำยผู้จัดกำรนวัตกรรม (AIMs Thailand) จำกกำรจัดประชุมนำนำชำติ AUTM Asia 2016 
 ข้อเสนอแนะรูปแบบทำงธุรกิจ (Business Model) ส ำหรับเครือข่ำยผู้จัดกำรนวัตกรรมให้เกิดควำม

ยั่งยืน 
 แนวปฏิบัติ (Best Practice) ส ำหรับกำรสร้ำงศักยภำพแก่ผู้จัดกำรนวัตกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบุคลำกร-นักถ่ำยทอดเทคโนโลยีและผู้จัดกำรนวัตกรรมในเชิงวิชำกำรและ
เครือข่ำยที่เข้มแข็ง 

 สนับสนุนให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนพี่เลี้ยง (Mentor) กำรโค้ช (Coaching)  เพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำย
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 เกิดจ ำนวนผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) บริษัทเกิดใหม่ (Startup) และบริษัทขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม ที่มีประสิทธิภำพโดยได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ผ่ำนกิจกรรมที่เครือข่ำยฯ จัดขึ้น เพ่ือ
สนับสนุน Innovation Eco-System ที่มีประสิทธิภำพประเทศไทย 

ผลกระทบ (Impact)  

 มีกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำของภำครัฐไปใช้ประโยชน์เพิ่มมำกขึ้น 
 สร้ำงศักยภำพในกำรสร้ำงนวัตกรรมและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในภำคเอกชน  
 เพ่ิมจ ำนวนกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมมำกขึ้น 
 สร้ำงผลตอบแทนคืนสู่สังคมและประชำชนผู้เสียภำษี ในรูปแบบของกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ บริกำร 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
วิธีการ : ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะท ำงำนและคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำร ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญ
ในสำขำนั้นๆ และผู้มีส่วนได้เสีย 

เครื่องมือ  

 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดประชุมนำนำชำติ AUTM Asia 2016, คณะกรรมกำรก ำหนดรูปแบบกำร
ประชุม AUTM Asia 2016, คณะกรรมกำรระดมทุนจัดประชุม AUTM Asia 2016, คณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรประชุมนำนำชำติ AUTM Asia 2016  

 คณะกรรมกำรวิชำกำรเครือข่ำยผู้จัดกำรนวัตกรรม (AIMs Thailand)  

ระยะเวลา   12 เดือน 
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6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  

หน่วยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี อุทยำนวิทยำศำสตร์ หน่วยบ่ม
เพำะธุรกิจ ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

หน่วยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี , อุทยำนวิทยำศำสตร์, หน่วยบ่ม
เพำะธุรกิจ ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน สมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและอุทยำนวิทยำศำสตร์ไทย Association 
of Technology University Managers (AUTM) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.) 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม / ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(01) AUTM Asia 2016 

งานประชมุนานาชาต ิ(ครัง้)   1     

(02) เครอืขา่ยผูจั้ดการนวตักรรม (Alliance of Innovation Managers : AIMS Thailand) 

รายงานขอ้เสนอแนะรปูแบบทางธรุกจิส าหรับ AIMs (ฉบบั)       1 

(03) แนวปฏบิตั ิ(Best Practice) ส าหรับการสรา้งศกัยภาพแกผู่จั้ดการนวตักรรม และหลกัสตูรน ารอ่งส าหรับบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

รายงานแนวปฏบิตัสิ าหรับการสรา้งศกัยภาพให ้IM (ฉบบั)       1 

หลกัสตูรน ารอ่งส าหรับผูจั้ดการนวตักรรม (หลกัสตูร)       1 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดงำนประชุมนำนำชำติ AUTM Asia 2016 

 จัดประชุมนำนำชำติประจ ำปี AUTM Asia 2016 

กิจกรรมที่ 2 ข้อเสนอแนะรูปแบบทำงธุรกิจ (Business model) ส ำหรับเครือข่ำยผู้จัดกำรนวัตกรรมให้เกิด
ควำมยั่งยืน 

 ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ส ำรวจและสัมภำษณ์ 
 ประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชำญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 จัดสัมมนำฝึกอบรมเผยแพร่ควำมรู้ 

กิจกรรมที่ 3 แนวปฏิบัติ (Best Practice) ส ำหรับกำรสร้ำงศักยภำพแก่ผู้จัดกำรนวัตกรรม และหลักสูตรน ำ
ร่องส ำหรับบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 1 หลักสูตรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 

 ส ำรวจและสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
 ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 
 ประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชำญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 จัดหลักสูตรน ำร่องพัฒนำศักยภำพผู้จัดกำรนวัตกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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10. งบประมาณด าเนินงาน 9,072,068.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี ้
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

เครอืขา่ยผูจั้ดการนวตักรรม (Alliance of Innovation Managers : AIMS Thailand) 

(01) AUTM Asia 2016 - 7,300,000.00 - - 7,300,000.00 

(02) เครอืขา่ยผูจั้ดการนวตักรรม (Alliance of Innovation 
Managers : AIMS Thailand) 

120,000.00 705,000.00 233,000.00 148,000.00 1,206,000.00 

(03) แนวปฏบิตั ิ(Best Practice) ส าหรับการสรา้งศกัยภาพแก่
ผูจั้ดการนวตักรรม และหลกัสตูรน ารอ่งส าหรับบคุลากรที่
เกีย่วขอ้ง  

- 66,068.00 400,000.00 100,000.00 566,068.00 

รวมงบประมาณ 120,000.00 8,071,068.00 633,000.00 248,000.00 9,072,068.00 
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โครงการ (S3) โครงการปฏิรูปประเทศไทย 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำยสังคมจิตวิทยำ คณะรักษำควำมสงบ

แห่งชำติ (คสช.) ให้จัดท ำข้อเสนอกำรปฏิรูปวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเร่งขับเคลื่อน
ประเทศไทยออกจำกกลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศรำยได้สูงและยกฐำนะเป็นประเทศพัฒนำแล้ว
ภำยใน 10 ปีข้ำงหน้ำ 

ในกำรนี้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ด ำเนินกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
และจัดเวทีปฏิรูป วทน. ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค รวมทั้งจัดประชุมหำรือในประเด็นต่ ำงๆ ที่ส ำคัญ 
เพ่ือให้ประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วนในสังคมได้ร่วมก ำหนดแนวทำงและมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรปฏิรูป วทน. อย่ำงเข้มข้น 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือทบทวนปัญหำและข้อจ ำกัดส ำคัญที่ท ำให้กำรพัฒนำประเทศไทยในระยะที่ผ่ำนมำล่ำช้ำกว่ำบำง

ประเทศที่เริ่มต้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมจำกระดับที่ใกล้เคียงกันในช่วง 40 – 50 ปีที่ผ่ำนมำ 
อันเนื่องมำจำกขำดกำรลงทุนและกำรด ำเนินกำรพัฒนำควำมสำมำรถ ทำง วทน. อย่ ำงเข้มข้นและ
ต่อเนื่อง 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 เพ่ือน ำเสนอวิสัยทัศน์ของกำรปฏิรูป วทน. เพ่ือนำพำประเทศไปสู่ประเทศรำยได้สูง ประชำกรมีรำยได้

เฉลี่ยต่อคนต่อปี 13,000 เหรียญสหรัฐ และยกฐำนะเป็นประเทศพัฒนำแล้วภำยใน 10 ปีข้ำงหน้ำ  
 เพ่ือเป็นข้อเสนอยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปในเชิงโครงสร้ำงและเชิงกลไก และกรอบแนวคิดกำรปฏิรูปอัน

เป็นผลจำกกำรจัดเวทีปฏิรูปทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  
 เพ่ือข้อเสนอแผนที่น ำทำงและแผนงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูประยะเร่งด่วน ระยะกลำงและระยะยำว  
 รวบรวมผลสรุปจำกกำรประมวลควำมเห็นและข้อเสนอแนะส ำคัญของกำรจัดเวทีปฏิรูป วทน. และ

กำรประชุมหำรือกลุ่มย่อยสำขำยุทธศำสตร์ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

ข้อเสนอกำรปฏิรูปวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

เพ่ือเป็นนโยบำยหลักในกำรน ำพำประเทศไปสู่ประเทศพัฒนำแล้ว (Developed Country) ภำยใน
สิบปีข้ำงหน้ำ โดยมีกำรลงทุนร่วมระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ระดับ 1% ของจีดีพีภำยในสิ้นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2559) และ
ระดับ 2% ของจีดีพีภำยในสิ้นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2564) โดยรัฐและ
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เอกชนลงทุนในสัดส่วน 30:70 เมื่อสิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 นอกเหนือจำกกำรเพ่ิมกำรลงทุนด้ำน วทน. ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ (Mega Projects) ของประเทศ 

ผลกระทบ (Impact)  

อภิวัฒน์ประเทศไทยออกจำกกลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศรำยได้สูงและยกฐำนะเป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจรับกำรจัดงำนเวทีปฏิรูปครั้งที่ 2 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหำนคร 

7. กลุม่เป้าหมายและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย 

 หน่วยงำนภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ และภำคเอกชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดงำนเวทีปฏิรูปครั้งที่ 2 

8. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการปฏริปูประเทศไทย 

จัดงานประชมุปฏริปูประเทศไทยเมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2558 ทีผ่า่นมา  - - - - 

9. ขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการ 
 จัดงำนเวทีปฏิรูปครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนเพ่ือจ่ำยเงินงวด

สุดท้ำย 

10. งบประมาณด าเนินงาน 3,226,164.74 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดงันี้  
โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

(S2) โครงการปฏริปูประเทศไทย 

จัดงานประชมุปฏริปูประเทศไทย 3,226,164.74 - - - 3,226,164.74 

รวมงบประมาณ 3,226,164.74 - - - 3,226,164.74 
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5. ส ารองฉุกเฉิน 
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งบส ารองฉุกเฉิน               

 

โครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมปี 2559 

งบส ารองฉุกเฉนิ 

งบส ารองฉุกเฉนิ - - - - 30,000,000.00 

รวมงบประมาณ - - - - 30,000,000.00 
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